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عمیق  و  پیچیده   بحثی  امنیت، 

رویکردهای  با  مختلف  سطوح  در 

به  پرداخنت  است.  مختلف 

امنیتی  مختلف  تقسیم بندی های 

به  نیاز  خرد،  و  کالن  سطح  در 

کتابخانه ای  و  میدانی  پژوهش های 

در  پدیده؛  این  ابعاد  بررسی  دارد. 

و  اخالقی-فکری  کوچک   سطح 

شغلی است.

در این نوشتار بیشرت از دیگر سطوح 

امنیت جانی،  امنیت، تنها در مورد 

شکاف  و  پدیده  این  شدن  طبقاتی 

این  شدن  طبقه ای  از  آمده  پدید 

و  دولت  میان  در  اجتامعی  رویداد 

ملت می پردازم.

امنیتی  تنها  بلند  دیوارهای 

بیشرت  نیستند،  بلند  دیوارهای 

منایش جریان دو گونه ای از زندگی 

آن سوی  است.  دیوار  طرف  دو  در 

شغل،  جانی،  امنیت  رفاه،  دیوار؛ 

اختیار  در  بی حدوحرص  امکانات 

فقر،  دیوار،  این سوی  در  اما  دارند؛ 

بی بندوباری، بی عدالتی در سطوح 

مختلف نصیب مردم شده است.

فاصله میان دو طرف دیوار؛ شکافی 

است که ماحصل تصمیم گیری های 

در  است.  قدرمتندان  یک جانبه  

حقیقت وضعیت طوری طراحی شده 

که برای مردم مطلوب نیست. 

شکاف عمیق میان دو طرف دیوار از 

عدم درک همدیگر...

امنیت  طبقاتی شدن 
برخورد غير عقالنی 

است کمیت با مردم  حا

یکا: دوام  ماموریت ناکام امر

طالبانبرایجنگبهاریآمادگیمیگيرند

از استینگر تا پهپاد خبرنگاران و نهادهای حامی رسانه ها:

تخانه های داخله و دفاع ار سخنگویان وز
می کنند! کتمان   حقیقت را 

سرور دانش: 
گفت وگوهای صلح در دوحه 

به بن بست رسیده است

»سخنگویان وزارتخانه دفاع و داخله به پرسش خبرنگاران پاسخ 
رم حق دسترسی به اطالعات...

ُ
نمی دهند؛ وقتی ف

سرور دانش، معاون دوم 
ریاست جمهوری، می گوید که 

حاضرنشدن...

چهل ساِل تمام نبرد، اما سرانجام 
افغانستان در انتظار رسیدن 

ابرهای سیاه مصالحه و مذاکره با 
مجاهدین در زمان شوروی سابق 

و حالا مصالحه و...

یـی ا آن سـوی جهـاد و سنـت گر
جوانان افغانستان در بخش های مختلف و 
سیاست فعالیت دارند، تحصیل یافتگان و 

غیر تحصیل یافتگان در تالش  یافتن راه برای 
پپیشرفت هستند، اما برخی ها تالش دارند تا 

به صورت آنی...

اسـت  کـرده  اعـالم  متحـد،  ملـل  سـازمان 

کـه نیمـی از کـودکان زیر 5سـال یمنی در 

سـال 2021، از سـوءتغذیه رنـج می برنـد و 

به دلیل نرسـیدن کمک های برشدوسـتانه، 

بـا مـرگ دسـت وپنچه نـرم می کننـد.

در اعالمیـه ای کـه روز جمعـه )24 دلـو/ 

بـه  ایـن سـازمان  از سـوی  12 فـروی(، 

نـرش رسـیده، آمـده اسـت که صدهـا هزار 

کـودک یمنـی در سـال 2021 به خاطـر 

نرسـیدن کمک هـای برشدوسـتانه، جـان 

خـود را از دسـت خواهنـد داد.

ملـل،  سـازمان  اعالمیـه ی  اسـاس  بـر 

کـه  شـده  سـبب  یمـن،  در  درگیـری 

ایـن کشـور در بدتریـن وضعیـت بحـران 

انسـانی در جهـان قـرار بگیـرد و بخـش 

قـرار  قحطـی  معـرض  در  مـردم  از  بزرگـی 

. بیگیرنـد

ملـل،  و کشـاورزی سـازمان  غـذا  سـازمان 

صنـدوق حامیـت از کـودکان یـا یونیسـف، 

جهانـی  سـازمان  و  غـذا  جهانـی  برنامـه ی 

صحـت، از بحـران انسـانی در یمن هشـدار 

داده و گفته انـد کـه نزدیک بـه 3.2 میلیون 

کـودک زیـر 5 سـال، در معـرض سـوءتغذیه 

دارند. قـرار 

مربـوط  و  بـرشی  حقـوق  نهادهـای  ایـن 

اعـالم  بیانیـه ای  نـرش  بـا  ملـل  سـازمان 

کرده انـد کـه بیـش از 400 هـزار کودک در 

وضعیـت بـد قـرار دارنـد و از سـوءتغذیه ی 

کـه  صورتـی  در  و  می برنـد  رنـج  شـدید 

جـان  نشـوند،  درمـان  فرصـت  به زودتریـن 

داد. خواهنـد  دسـت  از  را  شـان 

بـر اسـاس بیانیـه ای ایـن نهادها، در سـال 

2021، دسـت کم یک میلیون و 200 هزار 

از سـوءتغذیه ی  نیـز  یـا شـیرده  بـاردار  زن 

شـدید رنـج می برنـد.

هانریتـا فـور، مدیـر کل یونیسـف، هشـدار 

داده اسـت کـه اگـر اقدامی صـورت نگیرد، 

یمـن  در  کـودکان  مـرگ  شـاهد  هـرروز 

خواهیـم بـود.

آمـار سـوءتغذیه در میـان کودکان در سـال 

2021، باالتریـن آمـار از رشوع درگیری در 

یمـن به ثبت رسـیده اسـت.

مدافـع  نهادهـای  و  متحـد  ملـل  سـازمان 

درسـت  نرسـیدن  از  بارهـا  بـرش،  حقـوق 

ابـراز  یمـن  در  برشدوسـتانه  کمک هـای 

نگرانـی کـرده بـود و گفتـه بـود کـه یمن در 

دارد. قـرار  انسـانی  بحـران  وضعیـت 

ويل  احمد  لوبغاړي  سیالیو  آزادو  د   

»لیونارډو  سیال  برازیيل  خپل  هوتک 

سیايل  دا  ورکړه.   ماتې  ته  باربوسا« 

چې په ۷3 کیلو ګرامه وزن کې جوړه 

شوې وه د پنجشنبې په ماښام د کابل 

تررسه  کې  هوټل  انرتکانتیننتال  په 

شوه. 

د  کې   پړاو  دوهم  په  لوبې  د  هوتک 

زنګانه په  دوو ګوذارونو رسه خپل سیال 

په ځمکه را وغورځاوه او د بوکسونو تر 

راووست  یې  الندې  بریدونو  پرلپسې 

چې په پایله کې ناک اوټ شو.

د ويل هوتک دا بریا په ميل کچه پراخ 

ټولنیزو  په  دي.  راپارويل  غرګونونه 

رسنیو کې ګنو مینه والو، سیاسونو او 

نامتو څېرو هوتک ستایلی او دغه شان 

مناسبه  لپاره  یووايل  ميل  د  یې  لوبې 

الره بللې ده.

د  غني  محمدارشف  ولسمرش   

مبارکي  بریا  دې   د  هوتک  احمدويل 

چې  ښودلې  هیله  هغه  ده.  ویلې 

ځوانان دې د ورشکارانو السته راوړنې 

او اتلولۍ د ځان لپاره بېلګه وګرځوي.

د ولسمرشۍ له مطبوعايت دفرته خپره 

شوې خرپاڼه وایي : »زموږ د بېالبېلو 

لوبو لوبغاړي چې د هیواد واقعي اتالن 

نړیوالو  په  یې  تل  دي،  استازي  او 

افغانستان  د  کې  ډګرونو  او  سیالیو 

ته  نړیوالو  ساتلی.  رپاند  بیرغ  ویاړلی 

انځور  واقعي  افغانستان  ننني  د  یې 

او  ویاړونه  یې  ته  هیوادوالو  او  ځلولی 

خوښۍ ور په برخه کړې دي.«

برازیيل سیال په  د احمد ويل هوتک 

بریاوې  نولس  کې  ژوند  ورزيش  خپل 

درلودې، خو احمد ويل هوتک بیا اته 

بریاوې او یوه ماتې درلوده.

تغذیه رنج می برند یمنی از سوء کان  سازمان ملل:  نیمی از کود د هوتک بریا په پراخه کچه وستایل شوه

تحلیل
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جهان خبر

نتخابات  نظام ا
ورت  تک کرسى؛ ضر

جامعه افغانی جدی 
 کمیسیون مستقل 

ً
اخیرا

انتخابات افغانستان گفته 
است که برای...

با نزدیک شدن به ماه می- زمان خروج کامل نیروهای امریکایی از افغانستان- 
ماندن نیروهای امریکایی در این کشور، جدی تر مطرح می شود...

پیامدهای جسمی 
گی هوا لود آ وانی  و ر

برای  عنارص  مهم  ترین  از  یکی  هوا 

عرص  در  است.  برش  زندگی  تداوم 

زندگی  الزمه  که  پاک  هوای  امروز، 

به یک  بزرگ شهرها  در  است  سامل 

بر عالوه آب و غذا  آرزو و دغدغه  ای 

تبدیل شده است.

چالش های  از  یکی  هوا  آلودگی 

جهان  در  محیط زیستی  بزرگ 

کنوانسیون  می  شود.  محسوب 

آلودگی  های  19۷9 ژنو که در مورد 

آلودگی  بود  برون مرزی دایر گردیده 

می  کند:  تعریف  چنین  را  هوا 

»آلودگی هوا به  معنای ورود مستقیم 

و غیرمستقیم مواد و انرژی به داخل 

هوا توسط انسان است که منجر به 

آثار مرض شده و سالمتی انسان  ها را 

زندگی  منابع  به  می اندازد،  به  خطر 

و  می  رساند  آسیب  اکوسیستم  و 

رفاهی  وسایل  به  دسرتسی  مانع 

از  طبیعی  استفاده  های  دیگر  و 

محیط زیست می  شود.«

پدیده آلودگی هوا...
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با نزدیک شدن به ماه می- زمان خروج کامل نیروهای 

امریکایی از افغانستان- ماندن نیروهای امریکایی در 

این کشور، جدی تر مطرح می شود. در تازه ترین مورد؛ 

امریکا،  ایاالت متحده ی  رییس جمهوری  بایدن،  جو 

تأکید به دیپلوماسی به عنوان ابزار دولت داری امریکا 

خروج  اسرتاتژی  می تواند  که  است  گفته  و  کرده 

نیروهای امریکایی از افغانستان را که قرار بود در ماه 

می 2021، اتفاق بیفتد، در دست نگیرد.

به نقل از گزارش روزنامه ی واشنگنت تایمز، جو بایدن، 

از  دیدارش  نخستین  در  امریکا،  رییس جمهوری 

پنتاگون- وزارت دفاع امریکا- گفته است که نیروهای 

امریکایی از افغانستان در ماه می بیرون نخواهد شد: 

»ما برای پایان دادن مسئوالنه ی جنگ در کشورهایی 

که به درازا کشیده شده است، کار خواهیم کرد.«

پنتاگون، گفته  بایدن در  این گزارش، جو  بر اساس 

امریکایی  نیروهای  خروج  مهلت  می تواند  که  است 

کنار  را  میالدی  روان  ماه می سال  در  افغانستان  از 

بگذارد.

نخستین  بایدن  آقای  امریکا،  جدید  دولت  در 

نیروهای  کار  ادامه ی  به  که  نیست  امریکایی 

روان  سال  می  ماه  از  پس  افغانستان  در  امریکایی 

مقام های  هم  پیش ازاین  می کند،  اشاره  میالدی، 

این کشور، گفته  بلندرتبه ی نظامی و سیاسی دیگر 

پیش رشط  بدون  و  شتاب زده  فراخواندن  که  بودند 

خطرناکی  پس لرزه های  خانه،  به  امریکایی  رسبازان 

برای افغانستان و ایاالت متحده در پی خواهد داشت.

سنتکام-ستاد  فرمانده  مکنزی،  کنت  جرنال 

فرماندهی مرکزی امریکا- در ۸ فروری در گفت وگوی 

به  اشاره  با  خاورمیانه،  انستیتوت  میزبانی  به  آنالین 

که  بود  گفته  افغانستان،  در  خشونت ها  بلند  سطح 

خروج رسبازان امریکایی از افغانستان، باید مبتنی بر 

رشایط باشد: »اقدام های کنونی طالبان نگران کننده 

را  افغانستان  از  امريکايی  رسبازان  خروج  و  است 

پيچيده می سازد.« 

قتل های  داده اند،  افزایش  را  خشونت ها  طالبان 

دارد.  ادامه  افغان  نیروهای  بر  حمله  و  هدفمند 

حمله  خارجی  رسبازان  بر  طالبان  این که  وجود  با 

منی کنند، اما سطح خشونت ها همچنان باال بوده و 

نیاز است به آن توجه شود.«

سناتور  گراهام،  لیندزی  اخیراً،  همچنان، 

گفت وگو  در  دلو(   20( امریکایی،  جمهوری  خواه 

که  بود  گفته  نیز،  سی بی اس،  خری  شبکه ی  با 

رسبازان این کشور در ماه می سال جاری میالدی، 

است:  گفته  او،  شد.  نخواهند  بیرون  افغانستان  از 

نخواهیم  خارج  می  ماه  در  ما  می کنم،  فکر  »من 

رشایط  که  فرامی خوانیم  را  رسبازان  زمانی  ما  شد. 

به  کرده اند؛  تخطی   طالبان  شود.  فراهم  مناسب 

تعهدهای شان در توافق نامه عمل نکرده اند. از این رو، 

من کاری را که آنتونی بلینکن و دولت بایدن انجام 

می دهند، استقبال می کنم.«

بایدن  جو  از  امریکا،  کانگرس  آن،  از  پیش تر  کمی 

از  امریکایی  رسبازان  خروج  رسعت  تا  بود  خواسته 

این  امنیتی  وضعیت  تا  دهد  کاهش  را  افغانستان 

کشور، بهرت شود. کانگرس امریکا، هشدار داده بود 

از  امریکایی  رسبازان  خروج  رشایط،  به  توجه  با  که 

افغانستان، می تواند سبب بی ثباتی در منطقه، قوی 

داخلی  جنگ های  تشدید  و  القاعده  شبکه ی  شدن 

در این کشور شود.

با این حال، کارشناسان سیاسی افغانستان باور دارند 

این  به  امریکا  جدید  سیاست گذاران  و  بایدن  که 

نتیجه رسیده اند که طالبان با داشنت رابطه ی نزدیک 

با القاعده و دیگر گروه های تروریستی و همچنان وارد 

منطقه  کشورهای  با  دیپلوماسی  عرصه ی  به  شدن 

در  را  امریکا  منافع  و چین،  روسیه  ایران،  به شمول 

جنوب آسیا به تهدید رو به رو خواهند کرد.

روزنامه ی  به  سیاسی،  کارشناس  علی زاده،  مصطفا 

صبح کابل می گوید که جو بایدن به ختم مسئوالنه ی 

معنا  این  به  است؛  کرده  اشاره  افغانستان  در  جنگ 

چرا  بود،  چه  افغانستان  در  امریکا  آمدن  دلیل  که 

جنگ در افغانستان به درازا کشیده شد و چه راه های 

آن ها  دست  روی  بیرون  شدن  برای  مساملت آمیزی 

است.

که  وضعیت  این  »با  می افزاید:  علی زاده  آقای 

میدان های جنگ در افغانستان گرم است و طالبان 

خروج  شده اند،  برخوردار  نظامی  بیش تری  قدرت  از 

گروه  این  به  افغانستان  کردن  واگذار  یعنی  امریکا، 

هم  و  می سازد  بدنام  را  امریکا  هم  که  است؛ چیزی 

زمینه ی  و  واگذارشده  رقیب  کشورهای  به  میدان 

فعالیت های تروریستی در برابر امریکا و متعهدانش، 

بیش تر می شود.«

طالبان رسسخت تر از دیروز

مقام های  دیگر  و  بایدن  جو  گفته های  از  پس 

زبان  به  بیانیه ای  نرش  با  طالبان،  گروه  امریکایی، 

عالوه ی  بر  جهاد«،  »صدای  وب سایت  در  انگلیسی 

خواهان بازگشت نظام امارت اسالمی در افغانستان، 

ماموریت  توافق نامه ی قطر منی تواند  گفته است که 

گروه،  این  رهر  و  بدهد  تغییر  را  گروه  این  رهر 

همچنان به عنوان امیراملومنین باقی خواهد ماند.

در بیانیه ی طالبان، آمده است که تنها راه حل برای 

امارت  شدن  جایگزین  افغانستان،  در  جنگ  پایان 

اسالمی به جای حکومت کنونی است که مرشوعیت 

داخلی و جهانی خود را از دست داده است.

به  اشاره  با  افغانستان  دولت  رهران  این حال،  با 

این  بیانیه ها و سفرهای گروه طالبان، می گویند که 

داکرت  است.  کرده   اختیار  را  سختی  موقف  گروه 

مصالحه ی  عالی  شورای  رییس  عبدالله،  عبدالله 

است  رسسختانه  طالبان  موقف  که  می گوید  ملی، 

آسیب   افغانستان  صلح  گفت وگوهای  به  این  و 

می رساند.

آقای عبدالله که روز پنج شنبه )23 دلو(، در نشست 

عالی  شورای  سیاسی  احزاب  کمیسیون  گشایش 

مصالحه ی ملی سخن می زد، گفت: »در این لحظه، 

طالبان موضع سختی اختیار کرده اند که متأسفانه به 

روند صلح کمکی منی کند.«

رییس جمهور  دوم  معاون  دانش،  رسور  همچنان، 

گفت؛  نشستی  در  دلو(   24 )جمعه،  دیروز  غنی، 

که  است  شده  باعث  طالبان  اخیر  موضع های 

نسبی  بن بست  به  افغانستان  صلح  گفت وگوهای 

و  طالبان  تازه ی  پیش رشط های  دلیل  »به  برسد: 

حارض نشدن این گروه پای میز گفت وگو، روند فعلی 

در دوحه به نحوی به بن بست رسیده است.«

که  دارند  باور  سیاسی  کارشناسان  هم  سویی  از 

خاک  در  را  طالبان  رفتار  که  بیرونی  ایدیولوژی 

افغانستان تعیین می کند، پس از توافق نامه ی دوحه، 

شیوه ی  به  اسالمی  امارت  آمدن  است؛  نکرده  تغییر 

امارتی در افغانستان بخشی از  حکومت داری مطلقاً 

به خورد طالبان داده شده  ایدیولوژی است که  این 

توافق نامه ای  هیچ  کارشناسان،  این  باور  به  است. 

منی تواند این ایدیولوژی طالبان را تغییر بدهد.

آقای علی زاده می گوید که زملی  خلیل زاد، فرستاده ی 

ویژه ی وزارت خارجه ی امریکا برای صلح افغانستان، 

امتیازات  دادن  و  طالبان  با  توافق نامه  امضای  با 

بسیار به این گروه، دچار اشتباه تاریخی شده است؛ 

طالبان،  و  امریکا  اخیر  موضع گیری های  به  توجه  با 

توافق نامه ی دوحه کنارگذاشته شده و جنگ در این 

کشور ادامه خواهد داشت.

آقای علی زاده ترصیح می کند که سفرهای طالبان به 

برابر  در  مانور  یک  واقع  در  امریکا  رقیب  کشورهای 

امریکا است؛ این مانورها نشان می دهد که با ماندن 

کشور  این  جنگ  افغانستان،  در  امریکایی  نیروهای 

و  تقابل شدید  »این بار  یافته و شدت می گیرد:  دوام  

آشکار امریکا و کشورهای رقیب این کشور مانند ایران 

و روسیه خواهد بود.«

وحدت  حزب  رهر  محقق،  محمد  که  است  گفتنی 

اسالمی مردم افغانستان، دیروز )24 دلو( در نشستی 

نظامی  مترینات  برای  طالبان  فرماندهان  که  گفت 

آمادگی  بهاری  جنگ  برای  و  رفته اند  پاکستان  به 

منوال  همین  به  صلح  گفت وگوهای  »اگر  می گیرند: 

ادامه پیدا کند، بهار جنگ بی سابقه ی رشوع خواهد 

شد.«

گفت وگوهای  دوم  دور  که  است  حالی  در  این همه 

در  طالبان  نبود  به دلیل  دوحه  در  افغانستان  صلح 

طالب،  رسول  است.  شده  متوقف  گفت وگوها  میز 

 24 )جمعه،  دیروز  گفت وگوکننده ی  هیئت  عضو 

دلو( در نشستی گفت که رشایط افغانستان و جهان 

را  جنگ  هزینه  طالبان  برای  دوحه،  توافق  نامه  و 

خارجی  نیرو های  »اگر  است:  کرده  گزاف  و  سنگین 

طالبان  نشوند،  بیرون  افغانستان  از  می  ماه  از  پس 

با دو گزینه روبه  رو خواهند شد؛ یکی پذیرش حضور 

نیروهای خارجی در کشور و دوم ادامه جنگ در برابر 

آنان که انتخاب هر یک از این دو گزینه برای طالبان 

دشوار است.«

سرمقاله

امریکا،  ایاالت متحده  انتخابات  در  بایدن  شدن  برنده  از  پس 
فضای سیاست جهانی دچار تغییرات جدی ای شد. تیم جدید 
یا  و  لغو  را  قبلی  تیم  تصمیم های  بیشرت  امریکا،  در  رهری 

موردبررسی قرار داده است.
امریکا  میان  صلح  توافق نامه  و  افغانستان  صلح  گفت وگوهای 
با  از تصمیم های رهری قبلی امریکا است که  و طالبان یکی 
آمدن بایدن با ابهامات جدی و تازه ای روبه رو شده است. به نقل 
از روزنامه واشنگنت پست، جو بایدن روز پنج شنبه هفته گذشته 
در نخستین دیدارش از پنتاگون، گفته است که می تواند مهلت 
افغانستان  از  را  امریکایی  نیروهای  خروج  برای  شده  تعیین 

نادیده بگیرد.
چندی پیش کانگرس امریکا نیز از بایدن خواسته بود که رسعت 
خروج رسبازان امریکایی را از افغانستان کاهش دهد تا وضعیت 
امنیتی این کشور، بهرت شود. کانگرس امریکا، هشدار داده بود 
از افغانستان،  با توجه به رشایط، خروج رسبازان امریکایی  که 
می تواند سبب بی ثباتی در منطقه، قوی شدن شبکه ی القاعده 
کمی پیش تر  این کشور شود.  و تشدید جنگ های داخلی در 
پنتاگون، جرنال کنت مکنزی، فرمانده  بایدن در  از سخرنانی 
خروج  که  بود  امریکا-گفته  مرکزی  فرماندهی  سنتکام-ستاد 

رسبازان امریکایی از افغانستان، باید مبتنی بر رشایط باشد.
از گفته های رسان ایاالت متحده ی امریکا طوری معلوم می شود 
و  کرده  تغییر  طالبان  مقابل  در  کشور  این  دیپلوماسی  که 
می تواند.  فراهم  را  توافق نامه  لغو  امکان  جدید  بررسی های 
توافق نامه  خالف  را  طالبان  عملکرد  امریکا  ایاالت متحده 
از  نیز  توافق نامه  از  پس  طالبان  که  دارد  ارصار  و  می پندارد 
القاعده در افغانستان حامیت کرده و هراس این کشور از خروج 
نظامی هایش، قدرت گرفنت دوباره القاعده در افغانستان است.

وب سایت  در  اعالمیه ای  نرش  با  طالبان  گروه  دیگر  سوی  در 

در  اسالمی  امارت  نظام  بازگشت  خواهان  جهاد«،  »صدای 

افغانستان شده  است. این خواست طالبان، هراس ایاالت متحده 

امریکا را بیشرت می کند؛ زیرا گروه طالبان با مطرح  کردن این 

دادن  مرشوعیت  دنبال  هنوز  که  می دهد  نشان  خواست ، 

افراط گرایی در افغانستان است. هم چنان این گروه گفته است 

که توافق نامه ی قطر منی تواند ماموریت این گروه را تغییر دهد. 

رسیدن  نتیجه  به  از  پس  گروه  این  رهری  که  می گویند  آن ها 

باقی  امیراملومنین  به عنوان  افغانستان،  صلح  گفت وگوهای 

خواهد ماند.
افغانستان را  به نتیجه رسیدن گفت وگوهای صلح  اگر طالبان 
نیز خواهان  افغانستان  امیراملومنین می پندارند، دولت  ابقای 
شکل  نظامی  درنتیجه؛  بود.  خواهد  جمهوری  ریاست  جایگاه 
بسیاری  ایران شباهت  نظام  با  ازلحاظ ساختاری  که  می گیرد 
خواهد داشت. با این همه خواست جدید طالبان معلوم نیست 
که از چه زمانی مطرح شده؛ اما آن چه درشت به نظر می رسد، 
ایران  به  طالبان  رهسپاری  از  پس  خواست،  این  مطرح شدن 
با  می خواهد  ایران  که  می شود  معلوم  خواست  این  از  است. 
که  دیگری  نظام  نحوی  به  منطقه،  در  طالبان  میان  البی گری 
متشکل از اکرثیت سنی ها است، نظامی شبیه به خودش را در 
از  بیش  را  بتواند ساختار کشوری خود  تا  باشد  داشته  منطقه 
پیش مرشوعیت ببخشد؛ زیرا قبول کردن این خواست از سوی 

امریکا، سبب بقای نظام ایران خواهد شد.
اکنون که گفت وگوهای صلح افغانستان به این جا رسیده است 
بطالن  خط  توافق نامه   روی  امریکا  که  دارند  هراس  طالبان  و 
بکشند، معلوم است که در دامن ایران و روسیه پناه خواهد برد و 
اسرتاتژی ایران را در داخل افغانستان پیاده خواهد کرد. امریکا 
با هراس از قدرت گرفنت القاعده و ایران در داخل افغانستان، 

هرگز منی خواهد که نظامی هایش را از این کشور خارج کند.

را  نیز طالبان  و هیئت گفت وگو کننده صلح  افغانستان  دولت 

دیروز  دانش  رسور  چنان که  منی بینند؛  گفت وگوها  در  جدی 

دولت  زیاد  تالش های  وجود  »با  است:  گفته  جمعی  در  جمعه 

و مردم افغانستان برای برقراری صلح اما طالبان تا این لحظه، 

کمرتین تالشی برای کامیاب  شدن این روند انجام نداده اند.« 

گفته  گذشته  هفته  پنج شنبه  روز  در  عبدالله  آقای  هم چنان 

کرده اند  اختیار  سختی  موضع  طالبان  لحظه،  این  »در  است: 

گفته های  از  منی کند.«  کمکی  صلح  روند  به  متأسفانه  که 

این  افغانستان و طالبان طوری معلوم می شود که  بلندپایگان 

مذاکره  میز  به  گفت  وگوها  دوم  دور  در  منی شوند  حارض  گروه 

برگردند.

در روزهای قبل حمدالله محب مشاور شورای امنیت افغانستان 

نیز طالبان را تهدید به جنگ کرده بود و گفته است که افغانستان 

از راه نظامی مسئله ی را حل خواهد کرد. این گفته های مقامات 

افغانستان نشان می دهد که دولت افغانستان با روحیه تر از قبل 

گفت وگوهای  در  طالبان  جایگاه  و  ایستاده  طالبان  مقابل  در 

صلح پس از بایدن دچار افت بسیاری شده است.

جدید  رهری  تیم  سوی  از  صلح  توافق نامه  بررسی های 

ایاالت متحده امریکا، ابقای مال هبت الله به عنوان امیراملومنین 

و تأثیر ایران بر تفکر طالبان و جبهه ی جدید حکومت افغانستان 

در مقابل طالبان، صلح افغانستان را وارد فضای تازه ای کرده 

که معلوم نیست به کجا می رود؛ اما آن چه از شواهد برمی آید، 

گروه طالبان و دولت افغانستان در برابر هم بیشرت از قبل جبهه 

گرفته و جبهات جنگ در افغانستان داغ تر خواهد شد.

تمام  فصل نا
و ابهامات صلح افغانستان

به نقل از گزارش روزنامه ی 
واشنگپتن تایمز، جو بایدن، 
ریپیس جمهوری امریکا، در 

نخستین دیدارش از پنتاگون- 
وزارت دفاع امریکا- گفته است که 

نیروهای امریکایی از افغانستان 
در ماه می بیرون نخواهد شد: »ما 

برای پایان دادن مسئولانه ی جنگ 
در کشورهایی که به درازا کشیده 

شده است، کار خواهیم کرد.«

پس از گفته های جو بایدن و دیگر 
مقام های امریکایی، گروه طالبان، 

با نشر بیانیه ای به زبان انگلیسی 
در وب سایت »صدای جهاد«، بر 
عالوه ی خواهان بازگشت نظام 

امارت اسالمی در افغانستان، 
گفته است که توافق نامه ی قطر 

نمی تواند ماموریت رهبر این گروه 
را تغییر بدهد و رهبر این گروه، 

همچنان به عنوان امیرالمومنین 
باقی خواهد ماند.

گزارش

روح الله طاهری
گزارشگر

یکا: دوام  ماموریت ناکام امر

گی می گيرند طالبان برای جنگ بهاری آماد
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می پندارند که وضعیت را چنین نابسامان کرده اند.

آسیب پذیری و تهدید از فقدان امنیت، تهدیدی دیگری 

را پرورش داده که نیاز به جرقه دارد تا دامن این وضعیت 

انقالب های  به  پیوسته  طبقات  میان  شکاف  برچیند.  را 

اجتامعی منجر شده است. 

تفکر  پرورش  و  مردم  فرهنگی  رشایط  نظرداشت  در  با 

نظام  ساختاری  تغییر  به  منی توان  مردم،  میان  افراطی 

امیدوار بود؛ اما اگر دولت مردان دیوارها را برچینند و در 

کنار مردم بایستند تا حدی درک دوجانبه به میان می آید 

که  زمانی  هم چنان  می کند.  جلوگیر  بیشرت  شکاف  از  و 

باشند،  مردم  کنار  در  و  نکنند  ویژه  را  امنیت  مسئولین 

چاره ای برای امنیت می سنجند که مردم نیز از آن سود 

نظام  عقالنی  غیر  شکست  از  حدی  تا  روش  با  برند؛ 

جلوگیری می شود.

برای مثال؛ والیت تخار که دارای )16( ولسوالی است، 

9 کرسی در پارملان دارد از آن جمله در دور قبلی تنها 

یک نفر از ماورای کوکچه که شامل 7 ولسوالی پر نفوس 

جامعه،  ویژه  افراد  به  امنیت  شدن  منحرص  منی بیند. 

بی باوری عمومی را در مقابل نظام دامن زده است.

مقوله امنیت در چنین سیستمی جدا از ثروت، قدرت و 

پایگاه اجتامعی نیست. 

با  خطیر  و  ساده  واقعیت  پذیرفنت  که  است  آشکار 

راه حل ها  باید  منی شود.  حل  و  انکار  نیز،  ساده انگاری 

برای معضل در اولویت کاری دولت و اسرتاتیژیست های 

حکومتی باشد. آسیب به بار آمده از وضعیت شکل گرفته، 

خطر بسیج  شدن مردم را در برابر نظام تقویت می کند. 

بلند کردن  با  را  با این که مسئولین نظام همین ذهنیت 

است.  آورده  وجود  به  خاردار  سیم های  و  امنیتی  موانع 

درحالی که امنیت در سطح کوچکش، )امنیت جانی( از 

اولویت   نیازهای برشی است و باید همه ی مردم بدون در 

نظرداشت جایگاه از حق داشنت امنیت جانی برخوردار 

باشند

 وجود امنیت نشان دهنده ای سطح رفاه و  کیفیت زندگی 

چیدمان  است.  اجتامعی  بافتارهای  و  ساختارها  در 

امنیتی در کشورها باید طوری باشد که همه ی مردم از 

ایمنی یک سان در مقابل وحشت و ترور برخوردار باشند، 

در غیر صورت کج روی و شکاف اجتامعی که مادر متام 

معضالت است؛ هم دامن نظام را می گیرد و هم مردم از 

رشش در امان نیست. 

به نحوی کنش گری مردم در مقابل بی عدالتی است که از 

سوی مسئولین اعامل می شود و این کج روی ها شیوه ای 

بی باور  ساختار  مقابل  در  مردم  زیرا  دارد،  غیرعقالنی 

مسئولینی  از  پیروی  را،  قانون  از  پیروی  حتا  و  می شود 

والیت تخار است، به حیث مناینده در پارملان راه یافته و 

8 مناینده دیگر از بقیه ولسوالی ها و حتا از یک ولسوالی 

تنها  نیز  فعلی  دور  در  بود.  یافته  راه  هم  دو مناینده  دو 

این  دارد.  ولسوالی  هفت  کوکچه  ماورای  از  مناینده  دو 

واقعیت در ذات خود نوعی انسداد سیاسی، انحصارگرایی 

و حاکمیت اراده یک گروه مسلط بر گرده های ملت نشان 

را می دهد و یک بخش بزرگ مردم را از داشنت مناینده 

در محرومیت  که  است  از همین سبب  و  محروم ساخته 

چندبعدی به رس می برند و از خدمات اولیه دولتی محروم 

هستند.

تک  انتخاباتی  نظام  گرفنت  نظر  در  صورت  در  این رو  از 

توده  سیاسی  مشارکت  زمینه  آن  شدن  عملی  و  کرسی 

ملت از متامی مناطق مهار شده، کرسی های پارملان با 

در نظرداشت جغرافیا و نفوس به شکل عادالنه و دقیق 

توزیع و متامی حوزه ها دارای مناینده در پارملان کشور 

و  ملت  میان  موجود  فاصله  از  به این ترتیب  می باشند. 

تحقق  بهرت  شکل  به  مردم ساالری  شده،  کاسته  دولت 

یافته نهادینه خواهد شد. به این ترتیب اراده ملت نیز به 

گونه بهرت متثیل خواهد شد.

ارایه نکرده اند.

هم چنان در سال 2017 وقتی بحث نظام انتخابات تک 

درواقع  را  انتخاباتی  نظام  این  عده ای  بود،  داغ  کرسی 

قدرت،  بیشرت  شدن  قومی  سیاسی،  انسداد  زمینه ساز 

قدرت،  ارکان  همه  بر  مسلط  گروه  یک  اراده  حاکمیت 

منافع  و  خواسته ها  بر  مبتنی  انتخاباتی  سازمان دهی 

سمت  و  سود  به  انتخابات  نتایج  مصادره  و  حاکم  حلقه 

آرزوهای کسانی می دانستند که در یک انتخابات فراگیر 

و ملی و عاری از اعامل سلطه و نفوذ، چانسی برای برنده 

نادرست بوده و  این یک تصور  شدن ندارند. حال آن که 

عکس موضوع قابل تصور است.

والیت  هر  کرسی،  تک  انتخابات  سیستم  در  اساساً 

کرسی های  مجموع  )تعداد  جمعیت  اساس  بر  کشور 

اختصاص یافته( به حوزه های انتخاباتی تقسیم می شود 

که کاندیدان تنها در یک حوزه به خاطر به دست آوردن 

یک کرسی به رقابت می پردازند و شهروندان به هر کاندید 

رصف در هامن حوزه مربوطه رأی خواهند داد.

این سیستم درواقع توزیع کرسی های منایندگی به شکل 

عادالنه در میان متامی شهروندان و مناطق کشور است تا 

از همه مناطق کشور شهروندان بتوانند به پارملان کشور 

آیینه پارملان  مناینده اعزام کنند و خود را به نحوی در 

اساسی  قانون   )83( ماده  اخیر  فقره  که  طوری  ببینند، 

کشور درزمینه ی چنین مشعر است: »در قانون انتخابات 

باید تدابیری اتخاذ گردد که نظام انتخاباتی، منایندگی 

عمومی و عادالنه را برای متام مردم کشور تأمین مناید.« 

کرسی های  کنونی  انتخاباتی  نظام  در  آن که  حال 

منایندگی یک والیت را حلقه خاص که از نفوذ و امکانات 

بهرت و بیشرت در قدرت و سیستم دولتی دارند به انحصار 

چند  از  والیت  یک  منایندگان  متامی  بعضاً  گرفته اند. 

ولسوالی محدود به پارملان راه یافته است و یک مجموعه 

بزرگ دیگر از حق منایندگی محروم شده اند. این خالف 

قانون اساسی کشور و خالف مردم ساالری واقعی است.

افراد  با  مقامات  تعقیبی  موترهای  و  مقامات  برای  سیر 

و  مکان ها  امنیت  برای  دولت  هنگفت  مصارف  مسلح، 

کشوری؛  مسئولین  بادآورده ی  ثروت های  ویژه،  افراد 

نشان گر طبقاتی شدن جامعه افغانستان است. 

که  است  سیستمی  شدن  طبقاتی  پشتیبان  و  بانی 

مسئولین را جدا از شهروندان کرده و امکانات بیشرت را 

برای مسئولین فراهم می کند. در این میان طبقاتی شدن 

اجتامعی،  پدیده های شوم  دگر  و  ثروت  کنار  در  امنیت 

شکاف عمیقی را میان دولت و ملت به بار آورده است.

و  قدرت  طبقه ی  امنیتی،  مسئولین  که  است  روشن 

ثرومتندان از امنیت باالتر و امکانات بیشرتی برخوردارند. 

چه  گرفته،  فرا  را  همه جا  انتحار  و  ترور  وحشت  که  حاال 

تردیدی  دارند؟  قرار  امنیتی  پوشش  اولویت  در  کسانی 

وجود ندارد که امنیت به طیف خاصی از جامعه خدماتی 

یک  در  مردم  از  دسته  دو  که  به گونه ای  دارد،  ویژه ای 

جامعه زیست دارند؛ یکی در بدترین رشایط، فضای ویژه 

و امنی دارد و دیگری در بهرتین حالت )در کار و یا خانه 

و خیابان( مورد هدف تروریستی قرار می گیرد

چیدمان وحشت طوری است که هیچ کسی از رش حمالت 

تروریستی در امان نیست و هر آن ممکن است هرکسی 

مورد هدف های تروریستی، انتحار، انفجار و یا هدف های 

انسان ستیزانه قرار بگیرد. تزریق  ثروت برای طیف خاصی 

نظام  شاکله  سوی  یا  بی نظمی  به مفهوم  جامعه،  از 

اجتامعی است. 

تابع  و  مطرح  معضل  یک  به عنوان  افغانستان  در  امنیت 

یکسان  را  مردم  همه ی  که  است  سیستمی  ویژگی های 

 در سیستم انتخابات تک 
ً

اساسا
کرسی، هر ولایت کشور بر اساس 

جمعیت )تعداد مجموع کرسی های 
اختصاص یافته( به حوزه های 
انتخاباتی تقسیم می شود که 

کاندیدان تنها در یک حوزه به خاطر 
به دست آوردن یک کرسی به رقابت 

می پردازند و شهروندان به هر کاندید 
صرف در همان حوزه مربوطه رأی 

خواهند داد.

دیوارهای بلند امنیتی  تنها دیوارهای 
بلند نیستند، بیشتر نمایش جریان 

دو گونه ای از زندگی در دو طرف دیوار 
است. آن سوی دیوار؛ رفاه، امنیت 

جانی، شغل، امکانات بی حدوحصر در 
اختیار دارند؛ اما در این سوی دیوار، 

فقر، بی بندوباری، بی عدالتی در سطوح 
مختلف نصیب مردم شده است.

تحلیل

اخیراً کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است 

انتخابات،  در  گذشته  چالش های  از  جلوگیری  برای  که 

است.  کرده  آغاز  انتخابات  قانون  تعدیل  را برای  کار 

احزاب  با  را  تا نشست هایی  نظر دارد  این کمیسیون در 

پس  و  کند  برگزار  مدنی  جامعه  منایندگان  و  سیاسی 

قانون  جدید  مسوده  نظرخواهی  نشست های  امتام  از 

ذی دخل  جوانب  متام  برای  قابل قبول  که  را  انتخابات 

باشد طرح کند.

مسوده ابتدایی مذکور بر اساس »قانون طی مراحل اسناد 

و  می رود  عدلیه  وزارت محرتم  به  تدقیق  تقنینی« جهت 

بعد از نهایی سازی آن طی جلسات متعدد، جهت تأیید به 

کابینه جمهوری اسالمی افغانستان و بعداً به ولسی جرگه 

مرحله  دو  میان  این  در  اما  رفت؛  خواهد  تصویب  جهت 

اولی که عبارت از طرح مسوده ابتدایی توسط کمیسیون 

با همکاری مشرتک جوانب ذی دخل و تدقیق آن توسط 

ذی دخل  جوانب  با  هامهنگی  در  عدلیه  محرتم  وزارت 

صورت می گیرد، بسیار مهم است.

بخش/مرحله  دو  این  کارگزاران  و  مسئولین  از  این رو  از 

از دقت الزم کار گرفته ضمن نوسازی  تا  تقاضا می شود 

اصل  و  کشور  کنونی  نیازهای  انتخابات،  پروسه ی 

منایندگی عمومی و عادالنه را جدا در نظر داشته باشند.

منایندگی  اصل  فراهم سازی  برای  که  مواردی  از  یکی 

عمومی و عادالنه کمک می کند و هم چنان به عنوان یکی 

از نیازهای کنونی کشور محسوب می شود، هامنا در نظر 

قانون  انتخابات تک کرسی در طرح جدید  نظام  گرفنت 

کرسی  تک  انتخابات  نظام  طرح  البته  است.  انتخابات 

اکرثاً  قبل موجب شد.  در سه سال  را  زیادی  بحث های 

به شمول معاون دوم رییس جمهوری اسالمی افغانستان 

دموکراتیک  غیر  و  غیرعملی  بر  مبنی  را  خود  مخالفت 

بودن آن اظهار داشتند؛ اما اینکه چرا این نظام انتخاباتی 

بخشی  قناعت  دلیل  هیچ کدام  است،  دموکراتیک  غیر 

با  مختلف  سطوح  در  عمیق  و  پیچیده   بحثی  امنیت، 

رویکردهای مختلف است. پرداخنت به تقسیم بندی های 

مختلف امنیتی در سطح کالن و خرد، نیاز به پژوهش های 

میدانی و کتابخانه ای دارد. بررسی ابعاد این پدیده؛ در 

سطح کوچک  اخالقی-فکری و شغلی است.

در این نوشتار بیشرت از دیگر سطوح امنیت، تنها در مورد 

پدید  شکاف  و  پدیده  این  شدن  طبقاتی  جانی،  امنیت 

میان  در  اجتامعی  رویداد  این  شدن  طبقه ای  از  آمده 

دولت و ملت می پردازم.

دیوارهای بلند امنیتی  تنها دیوارهای بلند نیستند، بیشرت 

دیوار  طرف  دو  در  زندگی  از  گونه ای  دو  جریان  منایش 

است. آن سوی دیوار؛ رفاه، امنیت جانی، شغل، امکانات 

بی حدوحرص در اختیار دارند؛ اما در این سوی دیوار، فقر، 

بی بندوباری، بی عدالتی در سطوح مختلف نصیب مردم 

شده است.

ماحصل  که  است  شکافی  دیوار؛  طرف  دو  میان  فاصله 

در  است.  قدرمتندان  یک جانبه   تصمیم گیری های 

مردم  برای  که  طراحی شده  طوری  وضعیت  حقیقت 

مطلوب نیست. 

شکاف عمیق میان دو طرف دیوار از عدم درک همدیگر و 

نابرابری میان دو طبقه است. در این نظام مردم از انسان 

به کاال های تجارتی  تبدیل شده اند و تنها در هنگامی که 

نیاز باشد، مورداستفاده قرار می گیرند. در غیر این صورت 

حتا  مردم  و  می شود  فکر  دیوار  آن سوی  منافع  به  تنها 

امنیت جانی ندارند.

دیوارهای بلند امنیتی، موترهای زره شبیه به تانک، خط 

یونس بیک

نتخابات تک کرسى؛  نظام ا
جامعه افغانی جدی  ورت  ضر

امنیت  طبقاتی شدن 
برخورد غير عقالنی 

است کمیت با مردم  حا
نصیر ندیم
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در مـاده ی پنجـم قانـون تشـکیل رسـانه های همگانـی 

آمـده اسـت: »هـر شـخص حـق دارد معلومـات را طلب 

و دريافـت کنـد، دولـت بنـا بـر تقاضـای اتبـاع کشـور 

معلوماتـی را کـه مطالبـه می شـود، بـه دسـرتس آنـان 

مطالبـه شـده  معلومـات  این کـه  مگـر  قـرار می دهـد، 

محـرم بوده و افشـای آن امنيت، منافـع ملی و متامیت 

ارضـی را بـا خطـر مواجـه سـازد و یا بـه حقـوق دیگران 

صدمـه وارد کنـد.«

طـرف  از  اطالعـات  ارایـه ی  عـدم  برابـر  در  اعـرتاض 

سـخنگویان وزارت داخلـه و دفـاع برای خرنـگاران، در 

حالـی صـورت می گیرد کـه از آغاز سـال روان تا اکنون 

نزدیـک بـه 20 خرنـگار و فعـال رسـانه ای در کشـور 

ایـن حمـالت در ماه هـای اخیـر به صـورت  کشـته اند. 

بی  پیشـینه ای  افزایـش داشـته اسـت.

خورشـیدی،  روان  سـال  اواسـط  در  حـال،  ایـن  بـا 

کمیتـه ی مصونیـت خرنـگاران، اعـالم کـرد کـه از آغاز 

سـال روان میـالدی حـدود صـد پرونـده ی خشـونت در 

برابـر خرنـگاران ثبت شـده اسـت. هم چنان ایـن نهاد 

جهـان  کشـور  بدتریـن  سـوریه  از  پـس  را  افغانسـتان 

بـرای خرنـگاران خوانـد. بـر بنیـاد اطالعـات موجـود؛ 

مخالـف  گروه هـای  سـوی  از  خرنـگاران  از  شـامری 

مسـلح دولـت، افـراد زورمند، افراد وابسـته بـه حکومت 

و یـا مناینـدگان شـورای ملـی، تهدیـد شـده اند.

خرنـگاران  کار  راه  رس  کـه  سـختی ای  این همـه  بـا 

در  بیـان  آزادی  کـردن  همگانـی  بـرای  رسـانه ها  و 

اداره هـای  نکـردن  همـکاری  دارد،  وجـود  افغانسـتان 

دولتی در اطالع رسـانی و محدود کردن حق دسرتسـی 

بـر کار خرنـگاری در  بـه اطالعـات، چالـش دیگـری 

افغانسـتان اسـت کـه آزادی بیـان را تهدیـد می کنـد.

در حالـی کـه در ماده ی شـش قانون حق دسرتسـی به 

اطالعات آمده اسـت:

به  را  شده  تقاضا  اطالعات  مکلف انـد،  ادارات   .1

متقاضی حداکرث در خـالل 1 تا 10 روز کاری از تاریخ 

تسلیمی برگـه تقاضــــای اطالعــــات ارائه منایند. در 

صـورت موجودیـت دالیل موجـه، ایـن مـدت الـی تـا 3 

روز کـــاری دیگـــر متدیـــد شـــده می تواند.

به  را  شده  تقاضا  اطالعات  مکلف انـد،  ادارات   .2

رسانه ها حد اکرث در خالل »3 روز کـــاری از تـــاریخ 

منایند.« ارایـه  اطالعـات  تقاضای  فـرم 

که  را  شـده  تقاضـا  اطالعـات  مکلف انـد،  ادارات   .3

برای مصونیت اشخاص و حفظ جان یا آزادی شخص 

از  »ساعت  در خالل  پنداشته شود، حداکـرث  رضوری 

اطالعـــات،  تقاضـــای  برگـه  2٤مدت«  رسـید  تـاریخ 

ارائـــه منایند.

برگه هـای  اوقـات  »برخـی  می گویـد:  کروخیـل  آقـای 

دسرتسـی بـه اطالعـات از طـرف وزارتخانه هـای داخله 

و دفـاع تـا یـک مـاه پاسـخ داده منی شـود و حتـا در 

برخـی مـوارد فرمه هـا گـم می شـوند.«

برخـورد سـلیقه    ای و دوگانـه    ی سـخنگویان نهادهـای 

دولتـی، چالـش دیگری ا سـت کـه از سـوی خرنگاران 

خرنـگاران  از  شـامری  می    گیـرد.  قـرار  موردانتقـاد 

می گوینـد که سـخنگویان بعضـی نهادهـای دولتی در 

ارایـه اطالعـات میـان رسـانه    ها متایـز قایـل می    شـوند.

ایـن در حالـی اسـت کـه در مـاه سـنبله سـال روان، 

اسـداالله خالـد، وزیـر دفـاع و جاویـد رسـولی، رییـس 

بـا  همـکاری  از  تخلـف  دلیـل  بـه  احصاییـه  اداره ی 

رسـانه ها در بخـش ارایـه ی اطالعـات بـه یـک ماه کرس 

شـدند. ناچـار  تن خـواه 

نـادر  معلومـات  ارایـه ی  دلیـل  بـه  اخیـراً  هم چنـان، 

سـت در مـورد حادثـه ی بهسـود، شـامری از کاربـران 

شـبکه های اجتامعـی خواهـان برکنـاری طـارق آریـن، 

شـدند. داخلـه  وزارت  سـخنگوی 

طـارق آریـن حدود یک سـال پیش به عنوان سـخنگوی 

وزارت داخلـه گامشـته شـد، پیش ازایـن به عنـوان عضو 

سـخنگوی  رییس جمهـوری،  سـخنگوی  دفـرت  ارشـد 

دفـرت شـورای امنیـت ملـی افغانسـتان کار کـرده و از 

و  پارملانـی  رییـس  حیـث  بـه  این سـو  بـه  سـال  یـک 

مردمـی شـورای امنیـت مـيل نیـز اجـرای وظیفـه کرده 

است.

کـه بـدون موضوعـات رسی کـه منافـع ملـی و متامیت 

بـه خطـر مواجـه کنـد، در سـایر بخش هـا،  را  ارضـی 

نهادهـای دولتـی مکلف انـد تا بـه شـهروندان اطالعات 

درخواسـتی و موردنیازشـان ارایـه کننـد.

همین گونـه، قانـون تشـکیل رسـانه های همگانـی نیز، 

بـه پرسـش ها و  تـا  نهادهـای دولتـی را مکلـف کـرده 

درخواسـت اطالعات خرنـگاران اطالعـات ارایه کنند.

پرسـش  بـه  داخلـه  و  دفـاع  وزارتخانـه  »سـخنگویان 

حـق  فُـرم  وقتـی  منی دهنـد؛  پاسـخ  خرنـگاران 

دسرتسـی بـه اطالعـات پـر می کنم، بـه آن هـم توجهی 

و  پاسـخ می ماننـد  ارایـه ی  بـدون  فرم هـا  و  منی شـود 

حتا گم می شـوند.« عبدالباسـط کروخیـل، خرنگاران 

عـدم  بـه  را  دولتـی  نهادهـای  سـخنگویان  کابـل،  در 

بـه خرنـگاران متهـم  ارایـه ی اطالعـات  همـکاری در 

. می کنـد

آقـای کروخیـل می گویـد: »سـخنگویان وزارت داخله و 

دفـاع در مـورد فسـاد اداری، جنـگ و تلفـات نیروهـای 

امنیتـی بـه خرنـگاران اطالعـات منی دهند.«

از  زیـادی  شـامر  اخیـراً  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 

نهادهـای  سـخنگویان  همـکاری  عـدم  از  خرنـگاران 

بـا  داخلـه  و  دفـاع  وزارتخانه هـای  به ویـژه   دولتـی، 

دارنـد. شـکایت  رسـانه ها، 

بـه  را  دفـاع  و  داخلـه  وزارت  خرنـگاران، سـخنگویان 

می کننـد.  متهـم  رسـانه ها  از  حقیقـت  کـردن  پنهـان 

می گویـد:  کابـل  در  خرنـگار  فیضـی  صمیـم 

»سـخنگویان نهادهـای دولتـی به ویـژه وزارت داخلـه و 

دفـاع تـالش می کننـد، بـا پاسـخ نـدان به پرسـش های 

خرنـگاران حقیقـت را کتـامن کننـد و ایـن کار خالف 

اسـت.« بـه اطالعـات  قانـون دسرتسـی 

بـه گفتـه ی او، در برخـی مواقـع سـخنگویان گروه های 

مخالـف مسـلح دولـت نسـبت بـه نهادهـای دولتـی در 

ارایـه اطالعـات پیش دسـتی می کننـد.

سـید کریم، یکی دیگر از خرنگاران در کابل می گوید 

که بیشـرت سـخنگویان نهادهـای دولتـی، به ویژه طارق 

وزارت  سـخنگویان  و  داخلـه  وزارت  سـخنگوی  آریـن، 

به شـدت  خرنـگاران  بـرای  اطالعـات  ارایـه  در  دفـاع 

سـهل انگاری می کننـد. »سـخنگوی وزارت داخلـه نـه 

زنگـه جـواب میتـه، نـه بـه وایـس وتسـپ جـواب میتـه؛ 

چـه  شـاهزاده  ایـن  مسـئولیت  نیسـت  معلـوم  اصـال 

است.«

رسپیچـی  کـه  می گویـد  فرهنـگ،  و  اطالعـات  وزارت 

خرنـگاران  بـرای  اطالعـات  ارایـه ی  از  سـخنگویان 

اسـت. قانـون  خـالف 

عبداملنان شیوای رشق، معین نرشات وزارت اطالعات 

و فرهنـگ، می گویـد کـه سـخنگویان نهادهـای دولتی 

بـه اسـاس قوانیـن افغانسـتان، مسـئول و مکلف انـد تا 

بـه  پرسـش های خرنـگاران پاسـخ بدهنـد و اطالعـات 

موردنیـاز را برای شـان فراهـم کنند.

دادن  از  کـه  دولتـی  نهـاد  »هـر سـخنگوی  گفـت:  او 

اطالعـات بـرای خرنـگاران رسپیچـی کنـد، بایـد مورد 

مجـازات قـرار گیـرد و دولـت در ایـن مسـیر هم دسـت 

اسـت.« و خرنـگاران  رسـانه ها 

در سـوی دیگـر، نهادهـای حامـی رسـانه ها امـا دولـت 

را بـه همـکاری نکـردن بـا رسـانه ها و خرنـگاران متهم 

نهادهـای  سـخنگویان  کـه  دارنـد  تأکیـد  و  می کننـد 

خـودداری  بـه خرنـگاران  اطالعـات  دادن  از  دولتـی 

طـرف  از  عمـالً  اطالعـات  بـه  دسرتسـی  و  می کننـد 

دولـت محـدود شـده  اسـت.

– نـی  اجرایـی  رییـس  خلوت گـر،  عبداملجیـب 

افغانسـتان-  آزاد  رسـانه های  حامیت کننـده ی 

نـاکام  امنیـت  تأمیـن  بخـش  در  »دولـت  می گویـد: 

اسـت و درنهایـت تـالش می کند رسـانه ها بـه اطالعات 

باشـند.« نداشـته  دسرتسـی  دسـت اول 

بـه گفتـه ی او، هـر سـخنگویی کـه از دادن اطالعـات 

بـه  بایـد  اسـت،  کـرده  خـودداری  خرنـگاران  بـرای 

نهادهـای عدلـی و قضایـی معرفـی شـود؛ امـا دولـت 

در ایـن بخـش هیـچ همـکاری ای بـا رسـانه ها نداشـته 

اسـت.

این همـه در حالی اسـت که به اسـاس قانون اساسـی؛ 

دسرتسـی به اطالعات از نهادهـای دولتی و غیردولتی 

حق مسلم شـهروندان است.

در فقـره ی سـوم مـاده ی پنجـاه قانونـی اساسـی آمـده 

اسـت: »اتبـاع افغانسـتان حـق دسـرتيس بـه اطالعات 

دارا  قانـون  احـکام  حـدود  در  را  دولتـي  ادارات  از 

می باشـند، ايـن حـق جـز صدمـه بـه حقـوق ديگـران و 

امنيـت عامـه حـدودي نـدارد.«

قانـون  چهـارم  مـاده ی  دوم  فقـره   ی  در  هم چنـان 

دسرتسـی بـه اطالعـات ذکـر شـده: »ادارات مکلف انـد 

بـه  را  اطالعـات  قانـون،  ایـن  منـدرج  احـکام  طبـق 

دهنـد.« قـرار  مـردم  عامـه ی  و  متقاضیـان  دسـرتس 

در قانـون حـق دسرتسـی به اطالعات ذکر شـده اسـت 

گزارش

 شمار زیادی از خبرنگاران از عدم همکاری سخنگویان نهادهای دولتی، به ویژه  وزارتخانه های دفاع و داخله با رسانه ها، 
ً
 اخیرا

شکایت دارند.
خبرنگاران، سخنگویان وزارت داخله و دفاع را به پنهان کردن حقیقت از رسانه ها متهم می کپنند. صمیم فیضی خبرنگار در 

کابل می گوید: »سخنگویان نهادهای دولتی به ویژه وزارت داخله و دفاع تالش می کپنند، با پاسخ ندان به پرسش های خبرنگاران 
حقیقت را کپتمان کپنند و این کار خالف قانون دسترسی به اطالعات است.«

خبرنگاران و نهادهای حامی رسانه ها:

تخانه های داخله و دفاع ار سخنگویان وز
می کنند! کتمان   حقیقت را 

ابوبکر صدیق

در قانون حق دسترسی به 
اطالعات ذکر شده است که 

بدون موضوعات سری که منافع 
ملی و تمامیت ارضی را به خطر 
مواجه کپند، در سایر بخش ها، 
نهادهای دولتی مکلف اند تا به 

شهروندان اطالعات درخواستی و 
موردنیازشان ارایه کپنند.

ادارات مکلف اند، اطالعات تقاضا 
شده را به متقاضی حداکپثر در 

خـالل 1 تا ۱۰ روز کاری از تاریخ 
تسلیمی برگه تقاضـــای اطالعـــات 

ارائه نمایند. در صـورت موجودیـت 
دالیل موجه، ایـن مـدت الـی تا ۳ 

روز کــاری دیگــر تمدیــد شــده 
می تواند.
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ذرات معلق در هوا نظر به اندازه آن معموالً به ذرات معلق 

و ذرات معلق   )PM
2.5

( ریز  PM(، ذرات معلق 
10

( درشت 

گرفنت  قرار  می  شود.  تقسیم بندی   )PM
0.1

( ریز  بسیار 

با کشیدن  برابر  در معرض ذرات معلق ریز و بسیار ریز، 

به  ابتال  احتامل  و می  تواند  روز است  در  چندین سیگار 

رسطان را افزایش دهد.

برخی  است.  متفاوت  افراد مختلف  بر  هوا  آلودگی  تأثیر 

نسبت  آسیب پذیرتر  خیلی  هوا  آلودگی  برابر  در  افراد  از 

باردار  زنان  سال،  و  سن  کم  کودکان  دیگران اند؛  به 

آسیب  هوا  آلودگی  از  دیگران  از  بیشرت  ساملندان  و 

می  بینند. متخصصان معتقدند که آالینده  های هوا دارای 

ترکیباتی است که باعث تخریب بافت  های مختلف بدن 

می  شود.

دارد؛  ما  روان  و  بدن  بر  همه جانبه  تأثیرات  هوا  آلودگی 

منی  شناسیم.  را  آن  باید  که  آن چنان  هنوز  که  تأثیراتی 

محققی به نام »سفی راس« در سال 2011 در دانشکده 

هوا  آلودگی  منفی  پیامدهای  درباره  که  لندن  اقتصاد 

هوا  آلودگی  که  بود  دریافته  تحقیقاتش  با  می  اندیشید، 

پیامد  های نامطلوب جسمی روانی و حتا رفتاری دارد.

می  کند؛  تهدید  را  جسمی  سالمتی  نه تنها  هوا  آلودگی 

مترکز،  در  اختالل  اسرتس،  افرسدگی،  باعث  بلکه 

معرض  در  که  افرادی  هم چنان  و  شدید  رسدردی  های 

و  پرخاشگرتر  زودرنج تر،  بگیرند  قرار  هوا  آلودگی 

کم تحمل  تر می  شوند.

افغانستان ازجمله کشور  های آسیب پذیر در برابر آلودگی 

هوا است. با رسد شدن هوا، آلودگی هوای شهرهای کالن 

خطرناک  به  صورت  کابل،  شهر  به خصوص  افغانستان 

هواشناسی  نهاد  یک  می  کند.  تهدید  را  مردم  زندگی 

به ویژه در  اخیر-  به نام»Air visual«، در دو سال  امریکا 

برگزیده  آلوده ترین شهر در جهان  به  عنوان  فصول رسد- 

زمان  از  است.  بوده  نظامی  هواپیامی   2۷0 سقوط 

میان  فالک لند  جنگ های  در  اکنون،  تا  ساختش 

آرژانتاین و انگلیس، جنگ شوروی در افغانستان، جنگ 

و  یوگسالوی  جنگ های  آنگوال،  داخلی  جنگ  کارگیل، 

جنگ داخلی سوریه مورداستفاده قرار گرفته است.

آملان  در  ریتیون،  در رشکت  آمریکا  در  امروزه  استینگر، 

در رشکت  EADS و در ترکیه در رشکت راکتسان تولید 

می شود. تاکنون ۷0 هزار موشک از آن تولید شده است. 

استینگر یک موشک دوش پرتاب است اما قابل شلیک از 

روی وسایط نقلیه ی نظامی-زمین به هوا-و حتا چرخ بال-

به شکل هوابه هوا-نیز است.

استینگر چطور به مجاهدین افغان داده شد؟

سازمان CIA در دهه ی 19۸0 میالدی نزدیک به 500 

موشک را در عملیاتی به نام »گردباد« به مجاهدین افغان 

در جنگ شوروی در افغانستان داد. جایی که استفاده از 

این موشک ها بر ضد نیروهای شوروی پیشین با موفقیت 

شوروی  نیروهای  عقب نشینی  از  پس  شد.  روبه رو  کامل 

تا  کرد  کوشش  ایاالت متحده   ،19۸9 در  افغانستان  از 

در یک بسته ی برنامه ی 55 میلیون دالری، حدود 300 

موشک را دوباره خریداری کند. دولت آمریکا موفق شد 

بیشرت استینگرها را جمع آوری کند؛ اما نسخه های بومی 

این موشک ها به ایران، قطر، کوریای شاملی و پاکستان 

راه پیدا کرد و توسط این کشورها ساخته شد.

تصویب  را  پاک  هوای  قوانین   19۷0 در  امریکا  متحده 

کرد. کشور چین نیز در دهه  های اخیر، قوانین زیادی در 

رابطه با کاهش آلودگی هوا تصویب کرده است.

کاهش  قوانین  که  است  کشورهایی  ازجمله  افغانستان 

در  را  استندرد کیفیت هوا  و  آلودگی هوا  از  و جلوگیری 

سال 13۸۸ به هدف کاهش و جلوگیری از آلودگی هوا و 

عوامل مخرب محیط زیستی، تصویب کرده است؛ در این 

آلوده کننده هوا بیش ازحد مجاز را  انتشار هر نوع  مقرره 

ممنوع کرده است. با این حال اما تا هنوز در افغانستان 

نتیجه ی خوبی در پی نداشته است.

پنداشته می  شود که مردم  نیاز  بهبود کیفیت هوا،  برای 

همکار خوب با ادارات ذی ربط باشد. به جای سوخت  های 

کمرتی  آلودگی  که  گاز  از  و...-  غیرمعیاری-زغال سنگ 

انرژی خورشیدی که  قابل تجدیدی مانند  انرژی  و  دارد 

به شکل سنتی و مدرن می  توان از آن استفاده کرده، باید 

بهره جست.

نقلیه  وسایط  از  شخصی،  موترهای  به جای  هم چنان 

عمومی و دوچرخه استفاده شود. در جریان آلودگی هوا 

استفاده از ماسک برای کاهش تأثیرات آن الزامی است. 

فعالیت وسایط نقلیه کهنه در داخل شهر کنرتول شود. 

توسط  عامه  آگاهی دهی  و  نیشینی  شهر  فرهنگ  ترویج 

متخصصین  و  فعالین  رسانه  ها،  مانند  مختلف؛  منابع 

محیط زیست، جامعه هرنی، علامی دین و مکاتب صورت 

بگیرد.

گروه طالبان هم پرسش برانگیز شده است. القاعده هنوز 

هم در درون گروه طالبان حضور سنگین دارد.

و  پاکستان  کشورهای  حامیت  به  که  گروه  این  توانایی 

ایران به این مرحله رسیده اند تا اندازه ای باال رفته است 

که دبیر کل ناتو را در مورد آن با تشویش روبه رو ساخته 

است، ینس استولتنرگ گفته بود که کاهش خشونت ها 

در حقیقت آزمون اثبات توانایی طالبان است.

جنگ  تازه  تاکتیک  درواقع  طالبان،  پهپادی  حمالت 

فرا  را  و طاقت فرسا  تازه  است که چالشی  روانی طالبان 

جنگ  این گونه  ادامه  است.  آورده  وجود  به  حکومت  راه 

می تواند افزون بر تلفات بلند غیرنظامیان و نظامیان، بر 

تشدید دامنه ناامنی و ویرانی ها بزرگ بیافزاید.

برخی از کشورهای منطقه به شمول پاکستان و ایران، با 

ازیک طرف طرح  درک وضعیت فوق العاده دشوار دولت، 

پیشنهاد می کنند  را  ملیشه منطقه  ادغام خطرناک ترین 

و از طرف دیگر پهپاد در اختیار طالبان قرار می دهند.

واقعیت امر این است که ما نه تنها کشور محاط به خشکی 

هستیم، بلکه کشور محاط به دشمن نیز هستیم و رهران 

مردم خود دشمنی  با  نباید  به دشمن  کشورهای محاط 

منایند. باید راه حل سنجید

است.

رسک  های  کهنه،  نقلیه  وسایط  نفوس،  بیش ازحد  تراکم 

مانند  غیرمعیاری؛  سوخت  های  شهر،  داخل  در  ناهموار 

و  کیفیت  کم  تیل  پالستیک،  تایر،  چوب،  زغال سنگ، 

نبود دسرتسی مردم به امکانات امروزی و نیز عدم آگاهی 

مردم از اثرات نامطلوب آلودگی هوا و هم چنان توپوگرافی 

آلودگی هوا را در شهر کابل تشدید بخشیده است.

از  که  محیط زیست  ملی  اداره  روزانه  گزارش های  طبق 

متامی  می  کند،  منونه برداری  کابل  شهر  مختلف  نقاط 

باال ذکر شده، در هوای شهر  آالینده  های هوایی که در 

کابل به گونه خطرناک موجود است. 

به تازگی آمار دقیق تری از مبتالیان به امراض و مرگ ومیر 

نیست.  دست  در  افغانستان  در  هوا  آلودگی  از  ناشی 

برگزار   2009 سال  جنوری  در  که  خری ای  کنفرانس 

که  کرد  اعالم  افغانستان  عامه  صحت  وزارت  بود،  شده 

ممکن است ساالنه بیشرت از سه هزار نفر جان خود را از 

اثر آلودگی هوا در شهر کابل از دست بدهد.

کردن  محدود  برای  قوانینی  تصویب  و  پالیسی  ایجاد 

آلودگی هوا، گام  های مهم جهت بهبود بخشیدن کیفیت 

و  قوانین  صنعتی،  کشورهای  بیشرت  است.  بوده  هوا 

مقررات مربوط به کیفیت هوا دارند.

انگلستان، نخستین بار در سال 1956، به دلیل افزایش 

آلودگی هوا که باعث مرگ ومیر بسیاری از ساکنان لندن 

ایالت  را تصویب کرد. هم چنان  پاک  قوانین هوای  شد، 

با نوین شدن جنگ های جبهه ای استخباراتی، پهپادها 

آوردند.  به وجود  انقالبی در عرصه جنگ های فرسایشی 

توانایی های  جنگ  در  دخیل  کشورهای  برای  پهپادها 

بی اندازه بخشید. فناوری نوین سازی پهپادها تا آن جایی 

دیگر  برای  تقریباً  آن  مهار  و  ردگیری  رفت که حتا  پیش 

کشورهای رقیب، ناممکن شمرده شد.

گرفته اند،  باالیی  دست  پهپادی  جنگ  در  اما  طالبان 

پهپاد از لحاظ جایگاه نظامی و دیپلوماسی آن قدر برای 

 30 رسمی  به طور  که  داد  پرستیژ  و  مرشوعیت  طالبان 

کشور جهان از طالبان خواستند تا خشونت ها را کاهش 

طالبان  برابر  در  تسلیمی  و  ترضع  یعنی  این  دهند. 

به عنوان قدرت برتر.

فهمیدن این پرسش که پهپادهای طالبان، از کجا آمده  

است  داده  قرار  طالبان  اختیار  در  پهپاد  کشور  کدام  و 

مشکل  نباید  منطقاً  افغانستان  اطالعاتی  دستگاه  برای 

باشد؛ اما فقدان جسارت و عدم صداقت سبب می شود 

تا دولت با فساد گسرتده در درون ساختار خود، مردم را 

در تاریکی و بی اعتامدی نسبت به خودش قرار بدهد.

و  منطقه  اذهان  کنرتل  رسحد  تا  طالبان  گروه  توانایی 

برای خود  تا جایی پیش رفته که حتا  قدرت های جهان 

محیط زیست

گی هوا لود آ وانی  پیامدهای جسمی و ر

برش  زندگی  تداوم  برای  عنارص  مهم  ترین  از  یکی  هوا 

است. در عرص امروز، هوای پاک که الزمه زندگی سامل 

است در بزرگ شهرها به یک آرزو و دغدغه  ای بر عالوه آب 

و غذا تبدیل شده است.

در  بزرگ محیط زیستی  از چالش های  یکی  آلودگی هوا 

در  که  ژنو   19۷9 کنوانسیون  می  شود.  محسوب  جهان 

هوا  آلودگی  بود  دایر شده  برون مرزی  آلودگی  های  مورد 

ورود  به  معنای  هوا  »آلودگی  می  کند:  تعریف  چنین  را 

مستقیم و غیرمستقیم مواد و انرژی به داخل هوا توسط 

انسان است که منجر به آثار مرض شده و سالمتی انسان  ها 

را به  خطر می اندازد، به منابع زندگی و اکوسیستم آسیب 

دیگر  و  رفاهی  وسایل  به  دسرتسی  مانع  و  می  رساند 

استفاده  های طبیعی از محیط زیست می  شود.«

است  برشی  مدرن  زندگی  آمیخته ی  هوا  آلودگی  پدیده 

بی وقفه  گرایش  های  فسیلی،  سوخت  های  محصول  که 

بیش ازحد  تراکم  صنعتی،  فعالیت  های  شهرنشینی، 

رفع  برای  گرمایی  انرژی  مرصف  حمل ونقل،  نفوس، 

نیازمندی جامعه برشی و گاهی برخاسته از منابع طبیعی 

است.

عنوان  به  می توان  که  آالینده  هایی  عمده ترین 

مونوکساید  کاربن  برد؛  نام  آن  از  هوا  آلوده کننده های 

دای اکساید  سلفر 
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و ذرات معلق ))PM:particulate matter در هوا است.

آلودگی هوا اثرات نامطلوب اجتامعی را به بار می  آورد. بر 

اساس گزارش سازمان جهانی صحت، ساالنه نزدیک به 

۷ میلیون نفر در دنیا از اثر بیامری  های مرتبط به آلودگی 

هوای داخلی و بیرونی، جان شان را از دست می  دهند.

گوناگونی  بهداشتی  و  صحی  پیامد  های  هوا  آلودگی 

قلبی،  برانشیت، سکته  آسم،  که شامل  می  کند  را خلق 

جنسی،  تأثیرات  جنین،  سقط  نفس،  تنگی  رسطان، 

آلودگی هوا  و پوستی است. هم چنان،  مشکالت جلدی 

شامر  به    نیز  جهان  در  زودرس  مرگ  عامل  چهارمین 

می  رود.

تأثیری  هوا،  دیگر  آالینده  های  به  نسبت  معلق  ذرات 

اجزای  دارد.  انسان  ها  باالی  خطرناک تری  و  بیشرت 

سولفات ها،  از  عبارت  هوا  معلق  ذرات  تشکیل دهنده 

و  گردوخاک  غبار،  کلوراید،  سودیم  امونیا،  نیرتیت ها، 

قطرات آب در هوا است.

مقدمه / پیشگفتار

انتظار  افغانستان در  اما رسانجام  چهل ساِل متام نرد، 

با مجاهدین در  مصالحه و مذاکره  ابرهای سیاه  رسیدن 

زمان شوروی سابق و حاال مصالحه و مذاکره با طالبان در 

امروز؛ دقیقاً دو روی یک سکه با عین سناریو.

باالی  مضاعف  فشار  دیروز  آمریکا.  امروز  شوروی،  دیروز 

پایان  و  پیشین  شوروی  حامیت  تحت  دولت  آخرین 

فشار  امروز  وقت،  دولت  رییس  جان  قیمت  به  داستان 

بی پیشینه باالی رییس جمهور حکومت فعلی که تقریباً 

همه در برابرش ایستاده اند.

افغانستان،  در  سابق  شوروی  نیروهای  حضور  زمان  در 

اسلحه ای برای مجاهدین تحت حامیت آمریکا، عربستان 

و  کرد  عوض  را  جنگ  مسیر  که  شد  داده  پاکستان  و 

استینگر!  کرد؛  وارد  شوروی  پیکر  بر  سنگینی  رضبه ی 

بلی؛ سالحی نسبتاً سنگیِن هدایت داده شده که دست 

مبارزان ضد شوروی را باال نگهداشت.

این سالح با نام مکمِل افایام-92 استینگر، موشک زمین 

دارای  انسان  توسط  قابل حمل  آمریکا،  به هوای ساخت 

قابلیت باال و مجهز با سیستم هدایتی حرارت یاب است که 

در رشکت جرنال داینامیکس طراحی شد و از سال 19۸1 

میالدی در چوکات نظامی در ارتش ایاالت متحده رسامً 

مورداستفاده قرار گرفت.

کشور   29 نظامی  نیروهای  توسط  حاال  تا  موشک  این 

عمده ی  عامِل  تاکنون  و  گرفته  قرار  مورداستفاده  جهان 

ذرات معلق نسبت به آالینده  های 
دیگر هوا، تأثیری بیشتر و 

خطرناک تری باالی انسان  ها دارد. 
اجزای تشکیل دهنده ذرات 

معلق هوا عبارت از سولفات ها، 
نیتریت ها، امونیا، سودیم کلوراید، 

غبار، گردوخاک و قطرات آب در هوا 
است.

عنایت الله رحمتی
فعال محیط زیست

ایمان نوری؛ دانش جوی روابط بنی الملل

در زمان حضور نیروهای 
شوروی سابق در 

افغانستان، اسلحه ای 
برای مجاهدین 

تحت حمایت آمریکا، 
عربستان و پاکستان 

داده شد که مسیر 
جنگ را عوض کرد و 
ضربه ی سنگینی بر 

پپیکر شوروی وارد کرد؛ 
استینگر! بلی؛ سالحی 

 سنگیِن هدایت 
ً

نسبتا
داده شده که دست 

مبارزان ضد شوروی را 
بالا نگهداشت.
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نستان تباطات افغا ر صنعت ا ؛ انقالبی در  نوری فایبر 

از  خود  برنامه های  انتشار  و  حامیت  برای  سلفی های 

رسانه های موجود مانند RTA -رادیو تلویزیون افغانستان- 

هم چنان  و  می کند.  استفاده  طلوع  خصوصی  تلویزیون 

کانال تلویزیون خصوصی و رادیو در والیت ننگرهار دارند. 

راه اندازی  را  مشرتک  سیمینارهای  جریان  این  از  برخی 

می کنند؛ جمعیت اصالح و سلفی ها نشست های عمومی 

را در میان مردم برگزار می کنند که صدها تن برای شنیدن 

موضوعات آنان به این نشست ها اشرتاک می کند.

گروه های  میان  در  پرطرفدار  گزینه های  از  یکی  انقالب 

به عنوان  آن  این چهار گروه  فعال اسالمی است که متام 

یک راه حل در وضعیت فعلی می نگرند.

این گروه ها ناکامی نظام های دولت اسالمی – مجاهدان و 

طالبان را خیلی رضوری منی پندارند و در تالش یافنت یک 

راه حل اسالمی هستند.

این جریان ها بازی دوگانه را در میان دولت و گروه طالبان 

دیگر  طرف  از  گرفته اند،  قرار  جدی  موردنقد  که  دارند 

طالبان را رقیب می دانند. هم چنان بازی دوگانه شان سبب 

شده تا روند اجتامعی خود را به صورت زیرکانه پیش برند 

فعاالن دینی مورد  و  بزرگان  از علام،  زیاد  در حال شامر 

از  این گروه ها  افراد  اما  قتل های هدفمند قرار گرفته اند؛ 

این زاویه نگران نیستند.

پیش بینی ها نشان می دهد که هر چهار گروه  با ظرافت های 

در فاصله های مختلف به تالش های خود ادامه می دهند و 

بخش از سیاست کشور را در دست دارند. دقیقاً سه گروه 

از راه های مختلف سیاست خود را زیرکانه دنبال می کنند و 

در تالش نفوذ به داخل حکومت هستند.

جمعیت اصالح خود را با دولت نزدیک ساخته است، حزب 

تحریر جریان حزب جوان را ایجاد کرده است بخش این 

نسل در داخل نظام است.

گرفنت  شکل  است،  چالشی  آینده  به  نسل  این  وصل 

خشونت ها  افزایش  به  اسالمی  رادیکال  جریان های 

افغانستان  سیاسی  وضعیت  به  بستگی  این  می انجامد. 

دارد و هم چنان به گروه های اسالمی بین املللی پروژه ی 

سیاسی جهاد را بنیان گذاشته اند. رویکرد این جریان در 

جامعه ی باز فعلی افغانستان تنش زا است.

یادداشت: این نوشته بخش خالصه شده یک بررسی در 

مورد- چهار جریان اسالمی- است که در سایت شبکه ی 

تحلیل گران افغانستان به زبان انگلیسی منترش شده است، 

قابل دسرتس  سایت  این  در  پژوهش  این  مکمل  بخش 

است.

از جانب دیگر رنگ فایر نوری به علت عدم نقشه رسک و 

ناامنی در والیات تاکنون وصل نشده است. این امر باعث 

شده تا رشکت نتواند هنگام قطع خدمات از مسیر اصلی، 

با استفاده از مسیرهای پشتیبان خدمات را حامیت کند.

چشم انداز آینده

با در نظرداشت این که رشکت های مجوزیافته برای ایجاد 

شبکه فایر نوری عالقمند به گسرتش شبکه در ولسوالی ها 

با  و بیشرت  نیستند  باقی مانده  و وصل شبکه در 9 والیت 

برای  می کنند،  رسمایه گذاری  زودهنگام،  عواید  به  توجه 

بهبود مدیریت شبکه ملی فایر نوری و توسعه شبکه در قراء 

و قصبات کشور نیاز است تا این شبکه به مثابه مهم ترین 

زیربنای اساسی توسعه اقتصادی کشور محسوب شده و هم 

مانند شبکه برق شهری از حامیت سکتور امنیتی برخوردار 

شود.

زیر  اصالحات  خدمات،  سطح  و  مدیریت  بهبود  به منظور 

انجام شود:

وسایل شبکه مخصوصاً در نقاط اتصالی در رسحدات کشور 

با تجهیزات غیر چینی تعویض شود.

منابع مالی و حامیت دولتی در خصوص وصل شبکه ملی 

راه  شبکه  واخان،  دهلیز  مسیر  از  چین  کشور  شبکه  به 

الجورد از طریق کشور ترکمنستان و شبکه کشور ایران از 

طریق نیمروز به بندر چابهار تدارک و عملی شود.

ظرفیت های کافی برای ترانزیت دیتا از مسیر افغانستان در 

شبکه ایجاد شود.

در  با   Core network و   Metro network ظرفیت 

نظرداشت نیازمندی کنونی و سطح رشد استفاده ارتقا داده 

شود.

منابع مالی برای اتصال 9 والیت باقی مانده به شبکه ملی 

فایر نوری، تدارک و این والیات با شبکه وصل شوند.

در صورت انجام این اصالحات و فراهم شدن این تسهیالت، 

بی تردید رشکت افغان تلکام، این ظرفیت، قابلیت و توانایی 

را دارد که گام های مؤثری را در مسیر بزرگ ترین انقالب 

مدیران  بی تردید،  و  بردارد  افغانستان  ارتباطات  صنعت 

کنونی این رشکت با در نظرداشت دستاوردهای کنونی و 

اراده را  آینده دارند، این  ایده و برنامه ای که برای  طرح و 

دارند که در این فصل از فعالیت شبکه ملی افغان تلکام، 

صنعت ارتباطات افغانستان را به صورت جهشی در مسیر 

دگرگونی های عظیم، پایدار و بنیادی قرار دهند؛ اما این 

مهم، نیازمند همکاری، همراهی و حامیت فراگیر است.

دست یافتنی می سازد.

این  بزرگ  از دستاوردهای  بخشی  به عنوان  زمینه  این  در 

شبکه ملی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. وصل 120 مکتب وزارت معارف به شبکه فایر نوری در 

کابل و والیات؛

2. وصل 20 سایت وزارت صحت عامه در کابل و والیات؛

3. وصل 2 سایت وزارت شهرسازی در کابل؛

4. وصل 24 سایت ریاست پست در کابل و والیات؛

5. وصل 3 سایت ارگان های محلی در کابل؛

6. وصل 29 ولسوالی از ارگان های محلی در والیات؛

۷. وصل 4 سایت دادگاه عالی در والیات؛

۸. وصل دانشگاه البیرونی به شبکه فایر نوری؛

9. وصل 2 سایت ریاست اراضی در والیات.

رشکت  نوری  فایر  کیبل  شبکه  که  است  حالی  در  این 

مخابراتی افغان تلکام وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی 

در سال 200۷ میالدی ساخته شد.

افغانستان  والیت  در 25  نوری  فایر  کیبل  مدت  این  در 

گسرتش یافته است.

طول شبکه فایر نوری فعال در حدود 6000 کیلومرت است. 

کیبل فایر نوری رشکت افغان تلکام 36 کور ظرفیت دارد و 

در آن از فناوری های SDH و DWDM استفاده می شود.

 16 تا   4 مقدار  به  کور   36 مجموع  از  عموم  به صورت 

اتصال  جهت  آن  متباقی  و  می گیرد  صورت  استفاده  کور 

ارگان های دولتی به کیبل فایر نوری در نظر گرفته شده 

است.

عواید ناخالص شبکه فایر نوری از مسیر اجاره ظرفیت فایر 

نوری ماهانه مبلغ 5,291,923 دالر امریکایی می شود که 

از این جمله سه قرارداد آن اخیراً منعقد شده که 5۸۸,000 

دالر امریکایی می شود که در حال آزمایش است و به زودی 

فعال می شود. 

حدود  در  ماهانه  نوری  فایر  شبکه  تخمینی  مصارف 

رشکت  مالی  تیم  توسط  که  می  شود   1,۷01,۷60 مبلغ 

افغان تلکام قبالً محاسبه شده بود. 

اساس  بر  حارض  حال  در  افغان تلکام  مخابراتی  رشکت 

تفاهم نامه میان این رشکت و رشکت ملی برشنا، از 3۸9 

کیلومرت کیبل فایر نوری برشنا در داخل کشور استفاده 

نوری  فایر  کیبل  تا جهت متدید  دارد  نظر  در  و  می کند 

خویش از پایه های برق ولتاژ متوسط این رشکت در مرکز 

و والیات نیز بهره برد که البته این امر، نیازمند رایزنی های 

به  مخاطبان خود  برای  را  پیام  مختلف  کانال های  از  که 

می رسانند.

برجستگی این گروه ها در میان مردم به دلیل یک رسی 

موضوعاتی مانند فساد اداری، چنددستگی در داخل نظام 

دیگری  گزینه های  از  غرب  به  وابستگی  هم چنان  است. 

است که این جریان تالش می کنند از این طریق ذهنیت ها 

را تحریک کنند. این کار سبب شده است بخشی از جوانان 

آموزش یافته ایدیولوژیک را به خود نزدیک سازد. بیشرت این 

جریان ها روی جوانان تحصیل یافته برنامه ریزی دارند.

حزب جوان اسالمی بیشرت پیام خود را در میان دانشجویان 

و استادان منترش می سازد. جمعیت اصالح در مکان های 

مختلف سیمینارها و کارگاه های آموزشی میان دانش آموزان 

راه اندازی می کند. اصالح، هم چنان میان دانش آموزان در 

دوره ی ثانوی، دانشگاه ها و مراکز تربیت معلم مترکز دارد.

در  را  خود  ویژه ی  برنامه های  نیز  اسالمی  جوان  حزب 

کانال  تلویزیونی،  کانال های  ایجاد  دارد.  دانشگاه ها 

انتشار  را  جریان ها  این  دیدگاه های  مجله ها،  و  یوتیوب 

می دهد.

گسرتده ی  شبکه ی  یک  اصالح  گروه؛  چهار  میان  از 

تلویزیونی در هرات  و کانال   FM رادیو  مانند  را  رسانه ای 

هفته نامه ی   – مجله های  تحریر  حزب  است.  کرده  ایجاد 

در  و  می یابد  انتشار  که  است  کرده  ایجاد  را  تحریر-  ـ 

رسانه های اجتامعی نیز فعالیت گسرتده دارند.

بیش تر با مسئوالن برشنا است.

چالش های فراراه شبکه ملی فایرب نوری

البته در این میان، باید اذعان کرد که هنوز برای رسیدن 

به اوج قله توسعه صنعت ارتباطات، فاصله بسیاری داریم. 

برای  بی شامری  موانع  از  سنگالخی،  و  سخت  مسیر  در 

و  بگذاریم  رس  پشت  را  سنگینی  چالش های  کنیم،  عبور 

به عنوان  سازد.  منهدم  و  مهار  را  قدرمتندی  تهدیدهای 

مثال، شبکه ملی فایر نوری در حال حارض قادر به ارایه 

SLA استندرد )حداقل 99 درصد( نیست که این امر، چند 

علت عمده دارد.

ضد  مسلح  نیروهای  پیوسته  تهدید  علت ها  این  از  یکی 

و  جدی  چالش  یک  این  است.  ناامن  مناطق  در  دولتی 

با  افغانستان  ارتباطات  صنعت  رسیع  توسعه  فراراه  بزرگ 

استفاده از شبکه  ملی فایر نوری است. نیروهای ضددولتی 

و  مادر  رشکت  و  می کنند  قطع  را  ارتباطی  کیبل های 

رشکت های طرف قرارداد، در برخی موارد، قادر نیستند بر 

نیروی مرگبار مخالفان مسلح، غلبه کنند و جلو تخریب را 

بگیرند.

 Kabul Metro در  عمدتاً  ملی  شبکه  دیگر،  سوی  از 

 Core وسایل  عالوه  بر  و  ندارد  کافی  ظرفیت   network

بتواند  که  دارد  ظرفیت  بردن  بلند  به  نیاز  نیز   network

نیازمندی موجود و آینده را تأمین کند. افزون بر این، رشکت 

افغان تلکام به دلیل عدم ظرفیت کافی برای ترانزیت دیتا از 

مسیر افغانستان، قراردادهای ترانزیت را روی دست گرفته 

منی تواند.

تکنالوژی ضعیف

شبکه ملی فایر نوری با استفاده از فناوری رشکت هواوی 

چین ایجاد شده که در این زمینه با دو مشکل عمده روبه رو 

است:

1. نخستین چالش این است که برای افزایش ظرفیت و 

ارائه خدمات پس از فروش، مجبور به خرید وسایل موردنیاز 

خود از رشکت هواوی است و این امر، در بسیاری از موارد 

پرسش انگیز  خدمات،  دریافت کنندگان  و  مشرتیان  برای 

است.

2. خریداران عمده ظرفیت های فایر نوری در بازار، بیشرت 

تقاضای خدمات با استفاده از وسایل غیر چینی در شبکه 

را دارند.

نبود خطوط پشتیبان

و  شبکه فایر نوری در اکرث موارد خطوط پشتیبان ندارد 

برهان عثمان/ برگردان: ابوبکر صدیق
منبع:  شبکه ی تحلیل گران افغانستان

محمد صابر مومند
شبکه ملی فایر نوری با هزینه مجموعی 152 میلیون دالر 

به ظرفیت core 36 فایر با 5۷00 کیلومرت طول احداث 

شده است. شبکه فایر نوری رشکت مخابراتی افغان تلکام 

بوده  افغانستان  در  مخابراتی  اساسی  زیربناهای  از  یکی 

به  را  انرتنتی  و  بدین سو خدمات مخابراتی  از 10 سال  و 

مشرتیان عرضه می کند که در حال حارض حدود 5۷00 

کیلومرت کیبل فایر نوری متدید شده که 25 والیت کشور 

و 62 ولسوالی را پوشش می دهد.

 Redundancy-خطوط پشتیبان فایر نوری رینگ حلقه ای

در  اختالل  یا  قطع  از  جلوگیری  و  تقویت  Routes-جهت 

اکرثیت  و  شده  ایجاد  نیز  انرتنتی  و  مخابراتی  خدمات 

دوایر دولتی و غیردولتی به فایر نوری وصل شده اند. در 

منطقه ای-Regional Connectivity-هم  اتصاالت  بخش 

افغانستان از طریق شبکه فایر نوری رشکت افغان تلکام 

تاجیکستان،  ایران،  همسایه-پاکستان،  کشور  پنج  با 

و ترکمنستان-در هفت نقطه مرزی وصل شده  ازبکستان 

است.

به این ترتیب، ما در مسیر یک انقالب عظیم و زیربنایی در 

صنعت ارتباطات و شبکه اتصاالت افغانستان قرار داریم و 

این به همت یک رشکت ملی صورت می گیرد که در حال 

استندردهای  بنیاد  بر  خود،  کارایی  و  ظرفیت   به روزآوری 

جهانی و با استفاده از قدرت شگرف و شگفت آور فناوری 

مدرن است.

و  توامنندی  دانش،  مدیریت،  مرهون  عظیم،  انقالب  این 

اراده مدیران جوان رشکت ملی افغان تلکام است که هرگونه 

پیرشفت در این مسیر درخشان، افتخاری برای ملت بزرگ 

به کاروان متدن برشی  را  ما  زیرا کشور  افغانستان است؛ 

و توسعه  از شکوفایی  آینده ای درخشانی  و  وصل می کند 

را نوید می دهد.

برخوردار  فوق العاده ای  ظرفیت  از  نوری  فایر  ملی  شبکه 

مسیر  در  حیاتی  زیربناهای  از  یکی  به عنوان  که  است 

رشکت  نه تنها  افغانستان،  ارتباطات  صنعت  شکوفایی 

افغان تلکام؛ بلکه سایر شبکه های ارتباطی و مخابراتی هم 

به آن وابسته هستند.

دستاوردهای بزرگ شبکه ملی فایرب نوری

به  اخیر  سال های  طول  در  نوری  فایر  ملی  شبکه 

انقالب  یک  تحقق  که  یافته  دست  بزرگی  دستاوردهای 

و  امیدبخش  را  افغانستان  ارتباطات  صنعت  در  عظیم 

یـی ا آن سـوی جهـاد و سنـت گر

اساس ارزش های غربی بنا نهاده شده است و این آزادی به 

شخصیت زنان مسلامن صدمه می رساند.

بیشرت این اشرتاک کنندگان در این اعرتاض دانش آموزان 

نهادهای مرتبط به جمعیت اصالح در والیت های خوست و 

ننگرهار بودند که اعرتاض 2013 را حامیت کردند.

نگاه این جریان برگشت به »اسالم اصیل« است؛ اما تعریف 

از این روش  وجود ندارد که این نظام چگونه به  واضحی 

دست می آید.

حزب تحریر بر این باور است که باید خالفت اسالمی در 

مورد  نظام  تنها  و  شود  تشکیل  اسالمی  کشورهای  متام 

تأیید در رسزمین های اسالمی – خالفت– باشد و نظام های 

فعلی در کشورهای اسالمی را کفری تلقی می کنند.

جمعیت اصالح و حزب جوان اسالمی به دنبال روش هایی 

مانند حکومت  کوتاه مدت محمد مرسی در مرص و هم چنان 

رجب طیب اردوغان–ترکیه– به عنوان نظام جدید اسالمی 

هستند؛ اما هیچ کدام این جریان ها خواهان برگشت نظام 

امارت مخلوع طالبان، به عنوان یک نظام اسالمی نیستند.

سلفی ها و حزب تحریر نظام دموکراسی و کرثت گرایی را 

خالف نظام اسالمی می دانند. این جریان به حقوق زنان 

نگاه ایدیولوژیک دارند. این جریان ها بودن زنان را در خانه  

نسبت به بیرون ترجیح می دهند.

و  سیاسی  فعالیت های  نحوه ی  در  جریان ها  این  تفاوت 

است  اهداف شان  هم چنان  و  جدید  نسل  میزان  حزب 

جوانان افغانستان در بخش های مختلف و سیاست فعالیت 

دارند، تحصیل یافتگان و غیر تحصیل یافتگان در تالش  

یافنت راه برای پیرشفت هستند، اما برخی ها تالش دارند 

تا به صورت آنی  رویکردهای فعلی جامعه تغییر کند. در این 

میان آموزش یافتگان و غیر آموزش یافتگان و افراد خرابکار 

نیز حضور دارند.

این رویکردها قرار دارد و  یک دلیل عمده در عقب متام 

نسل جوان و تحصیل یافته که در یک نظام دموکراتیک 

پی  در  که  رویکردی  است.  کرده  احاطه  را  دارند  فعالیت 

تالش تغییر جامعه دموکراتیک فعلی - پس از 2001 روی 

کار آمده است و ارزش های زیاد در آن نهادینه شده – را 

می خواهد به یک نظام اسالمی – خالفت اسالمی – تغییر 

دهد. البته این ورق تبلور ذهنی و ایدیولوژیک این گروه 

است.

پژوهش روی چهار جریان اسالمی مترکز صورت  این  در 

جوان  نسل  میان  در  گسرتده  به صورت  است  گرفته 

افغانستان رشد کرده اند؛ حزب تحریر: این جریان خواهان 

ایجاد خالف اسالمی در متام کشورهای اسالمی و مخالف 

اسالمی  جامعه  در  ملی گرایی   – سیاسی  بندهای  مرزی 

است.

جریان سیاسی مرموز جمعیت اصالح که وابسته به اخوت 

اسالمی افغانستان که بیشرت به میان مردمی است. حزب 

در  جنگی  جریان های  بازمانده های  که  اسالمی  جوانان 

بخش  که  سلفی گری  هم چنان  و  هستند  شوروی  برابر 

عمده ی ایدیولوژیک این جریان ها را شکل می دهد. این 

چهار جریان از بیرون مرزهای افغانستان تغذیه می کنند 

قرار  خود  شعاع  تحت  را  افغانستان  جوان  جدید  نسل  و 

داده اند.

استفاده  ابزار  یک  به عنوان  دین  از  گروه ها  این  هر چهار 

می کنند، مکان های تحت نظر این گروه ها بیشرت مسجد ها 

و مراکز آموزشی و پایگاه دینی است. سفلی گرایی از اقدام 

نخستین این گروه ها است.

به  مرتبط  بانوی  هزار  به  نزدیک  شامر   2013 سال  در   

جمعیت اصالح به خیابان های کابل ریختند در برابر آزادی 

فردی زنان که قانون برای شان قایل شده است، دست به 

اعرتاض زدند، ادعای این گروه این بود که قانون فعلی به 

برگردان
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مردم  اسالمی  وحدت  حزب  رهر  محقق،  محمد 

در  طالب  جنگ جویان  که  می گوید  افغانستان، 

پاکستان  در  نظامی  آموزش های  فراگیری  حال 

بهار  فصل  در  جنگ  آغاز  برای  و  می برند  به رس 

آمادگی می گیرند.

آقای محقق، روز جمعه )24 دلو(، در نشستی در 

پاکستان برخالف حرف هایش که  کابل، گفت که 

افغانستان است، همچنان  گویا همکار روند صلح 

از گروه طالبان حامیت می کند.

خواب  ماه  سه  سه  ما  نفرای  »اونجه  گفت:  او 

ما  الغر.  یا  می شن  چاق  که  منی دانم  می شوند، 

می شود،  که صلح  کنیم  را خوش  دل خود  اینجه 

زیاد امیدوارم نیستم. متام قومندان های طالبان که 

زمستان بود، برای تعلمیات نو به پاکستان رفتند. 

پاکستان می گوید که از صلح حامیت می کنیم؛ اما 

هامن گپای شان را هم رسشان مالحظه کنیم.«

به گفته ی محمدمحقق، در صورتی که تا فصل بهار 

نتیجه  نرسد، جنگ های بی سابقه ی  به  روند صلح 

آغاز خواهد شد، به همین دلیل، دولت باید خود 

را هم برای برقراری صلح و از سویی برای دفاع از 

مردم آماده بسازد.

از صحبت های خود  آقای محقق در بخشی دیگر 

گفت که هرچند مخالف زیاد اداره ی موقت نیست؛ 

اما با توجه به این که ما تجربه ی حکومت موقت را 

داشته ایم، نباید هر روز آن را تکرار کنیم. »نشود که 

هر روز هر چیز را از رس بگیریم. د جایی که سبق 

خود را رسانیدم، باید ادامه بدهیم.«

دو  ارزش های  و  اساسی  قانون  که  کرد  تأکید  او 

قانون  نباید  و  شود  حفظ  باید  گذشته  دهه ی 

اساسی افغانستان به بهانه ی صلح از بین برود.

می شود  ماه  یک  از  بیش  که  است  حالی  در  این 

که دور دوم گفت وگوهای صلح در قطر آغاز شده؛ 

اما تا هنوز نشست رسمی ای میان دو هیئت برگزار 

نشده است.گروه طالبان به جای گفت وگو با هیئت 

آغاز  را  خود  جهانی  و  منطقه ای  سفرهای  دولت، 

کرده است و متایل برای گفت وگو ندارند.

نیروهای  علیه  را  حمالت شان  گروه  این  سویی  از 

ماه  چند  جریان  در  افغانستان  دفاعی  و  امنیتی 

گذشته، چندبرابر افزایش داده است.

سـفارت امریـکا در کابـل، گفتـه اسـت کـه فسـاد در 

ادارات دولتـی افغانسـتان بایـد متوقـف شـود.

برگـه ی  در  دلـو(،   24( جمعـه  روز  سـفارت،  ایـن   

مقام هـای  از  تـن  ده هـا  کـه  اسـت  نوشـته  تویـرتش 

بودجـه ی  در  فسـاد  دلیـل  بـه  کشـور  ایـن  دولتـی 

بـه  کرونـا  ویـروس  بـا  مبـارزه  بـرای  تخصیص یافتـه 

قانون شـکنی  »ایـن  شـده اند.  معرفـی  دادسـتانی 

بلکـه  زد؛  رضبـه  مالـی  لحـاظ  از  نه تنهـا  را  مـردم 

تأخیـر  بـه  نیـز  را  صحـی  خدمـات  بـه  دسرتسـی 

انداخـت«.

اداره ی  پیـش،  روز  چنـد  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 

بـازرس ریاسـت جمهوری، اعـالم کـرد کـه در جریـان 

سـال مالـی 99 خورشـیدی، 232 نفـر در کابـل و 

سـایر والیت هـا، بـه اتهـام اختـالس بودجـه ی کرونـا، 

بـه دادسـتانی کل معرفـی شـده اند.

اداره کـه روز یک شـنبه  ایـن  غـزال حـارس، رییـس 

بـه  دولـت  »حسـاب دهی  برنامـه ی  در  دلـو(،   19(

ملـت«، صحبـت می کـرد، گفـت کـه در حـال حارض، 

بازرسـی بودجـه ی کرونـا در 24 والیـت تکمیل شـده 

بودجـه ی  و  منابـع  بازرسـی  نتیجـه ی  »در  اسـت. 

اختصـاص یافتـه برای مبـارزه با کرونـا در 24 والیت، 

تـا اکنـون 232 نفر که در سـطح وزیـر، معین، والی، 

معـاون والـی، روسـای ادارات و اعضـای کمیته هـای 

تدارکاتـی بودنـد، به دادسـتانی کل معرفی شـدند«.

بانـو حـارس، تأکیـد کرد که عـدم شـفافیت در توزیع 

بسـته های کمکـی در دور اول شـیوع ویـروس کرونـا 

بـه افـراد کم درآمـد و نـادار در والیت هـا وجود داشـته 

در  نفـر  هـزار   ۷ بـا  بـازرس  اداره ی  و مصاحبه هـای 

دریافت کننـدگان  از  می شـد  گفتـه  کـه  والیت هـا 

بسـته های کمکـی بودنـد، نشـان می دهـد کـه تنهـا 

32 درصـد آن هـا از ایـن کمک ها مسـتفید شـده اند؛ 

امـا 43 درصـد دیگـر هیچ کمکی دریافـت نکرده اند.

از سـویی هم اسـنادی کـه روزنامـه ی صبـح کابـل بـه 

آن دسـت یافتـه نیـز، نشـان می دهـد کـه در چندین 

والیـت ، میلیون هـا افغانـی از بودجـه ی کرونـا بـدون 

در نظرگرفـنت منافـع عامـه، حیف ومیل شـده اسـت.

سـازمان گزارشـگران بـدون مـرز در واکنـش بـه هـدف 

قرارگرفـنت، قطب الدیـن کوهـی، خرنـگار پـژواک در 

والیـت فاریـاب، ایـن حملـه را مصـداق جنایـت جنگی 

خوانـده اسـت.

در خرنامـه ای کـه روز جمعـه )24 دلـو(، از سـوی این 

آمـده اسـت: »گزارشـگران  بـه نـرش رسـیده،  سـازمان 

کـه  را  و خرنـگاران  بـه رسـانه ها  مـرز  حملـه  بـدون 

مصـداق جنایـت جنگی دانسـته، محکوم می کنـد و از 

سـازمان ملـل خواهان تحقیق و بررسـی فوری اسـت.«

ایـن در حالـی اسـت کـه حوالـی سـاعت ۷:00 شـام 

روز پنج شـنبه )23 دلـو( قطب الدیـن کوهـی، خرنگار 

پـژواک و مسـئول اتحادیـه خرنـگاران در فاریـاب، از 

سـوی تفنـگ داران ناشـناس آمـاج قـرار گرفـت کـه در 

نتیجـه  زخم برداشـت.

کریـم یورش، سـخنگوی فرماندهی پولیـس فاریاب، به 

روزنامـه ی صبـح کابـل، می گویـد کـه وضعیـت صحی 

آقـای کوهی خوب اسـت و تالش های نیروهای پولیس 

بـرای بازداشـت عامـالن این رویداد، آغاز شـده اسـت.

نهـاد حامیت کننـده ی رسـانه های آزاد افغانسـتان یـا 

نـی نیـز بـه ایـن رویـداد واکنـش نشـان داده و تأکیـد 

کـرده اسـت کـه حکومـت افغانسـتان نتواسـته بـرای 

تأمیـن امنیـت خرنگاران افغـان کاری انجـام دهد و از 

قربانی شـدن آن هـا جلوگیـری کنـد.

ایـن نهـاد از حکومـت افغانسـتان خواسـته اسـت کـه 

بـا اتخـاذ تدابیـر امنیتـی پیش گیرانـه جلـو حمـالت 

زنجیـره ای و هدف منـد در برابـر خرنـگاران را گرفتـه و 

عامـالن ایـن حمـالت را بـه کیفر اعامل شـان برسـاند.

ایـن در حالـی اسـت کـه در ایـن اواخـر، شـامری از 

خرنـگاران و کارمنـدان رسـانه ای بـه دلیـل ناامنی هـا 

تـرک کرده انـد. را  افغانسـتان 

مسـئوالن امنیتـی در والیـت بلخ، می گویند کـه دو نفر 

در پیونـد بـه اختطـاف عبدالرئـوف، کـودک نه سـاله ی 

بلخی، بازداشـت شـده اند.

بلـخ  پولیـس  سـید معراج الدیـن سـادات، فرمانـده ی 

بـه روزنامـه ی صبـح کابـل، می گویـد کـه این افـراد روز 

پنج شـنبه )23 دلو( بازداشت شده و تحقیقات پولیس 

از آن هـا آغاز شـده اسـت.

آقـای سـادات، تأکیـد کرد که پیـش از این نیز، چندین 

نفر در پیوند به اختطاف این کودک 9 سـاله بازداشـت 

شـده بـود، امـا به دلیـل این که مـدارک کافـی در مورد 

اتهام وارده باالی شـان موجود نبود، دوباره آزاد شـدند.

 هرچنـد فرمانـده پولیـس بلـخ می گویـد کـه ایـن افراد 

بـا ادعـای خانـواده ی عبدالرئوف بازداشـت شـدند؛ اما 

خانـواده ی او در گفت وگـو بـا روزنامـه ی صبـح کابـل، 

افـراد هیـچ ادعایـی  ایـن  بـاالی  می گویـد کـه آن هـا 

ندارنـد.

ایـن در حالـی اسـت که  دسـت  کم سـه ونیم ماه پیش، 

آدم ربایـان بـا لباس های نظامی، عبدالرئوف 9 سـاله را 

از مسـیر مکتـب ربودنـد. از آن زمان تـا اکنون، چندین 

عملیـات نظامی بـرای رهایی او در نقاط مختلف شـهر 

مـزار انجـام شـده امـا همه بـه ناکامی انجامیده اسـت. 

آدم ربایـان در بـدل رهایـی این کودک خردسـال، بیش 

از یک ونیـم میلیون دالـر از خانواده اش خواسـته اند.

از سـویی هـم، هـزاران نفـر روز یک شـنبه ) 19 دلـو(، 

پـس از آن کـه امراللـه صالـح نتوانسـت، طبـق وعـده 

خـود عبدالرئـوف را آزاد کنـد، اعرتاضات شـان را از رس 

گرفتند.

رسور دانـش، معاون دوم ریاسـت جمهوری، می گوید 

بـه  میز گفت وگـو،  پـای  طالبـان  حارضنشـدن  کـه 

نحـوی ایـن رونـد را در دوحـه بـه بن بسـت کشـانیده 

است.

آقـای دانـش کـه روز جمعـه )24 دلـو(، در نشسـتی 

وجـود  بـا  کـه  گفـت  می کـرد،  صحبـت  کابـل،  در 

بـرای  افغانسـتان  مـردم  و  دولـت  زیـاد  تالش هـای 

برقـراری صلـح؛ امـا طالبـان تـا ایـن لحظـه، کمرتین 

انجـام  رونـد  ایـن  کامیاب شـدن  بـرای  تالشـی 

نداده انـد.

او گفـت کـه دولـت افغانسـتان بـا خواسـت امریـکا 

خطرنـاک  زندانـی   400 آزادی  بـرای  طالبـان  و 

برخـالف  طالبـان  ولـی  کـرد؛  موافقـت  گـروه،  ایـن 

تعهدشـان، نه تنهـا خشـونت ها را کاهـش نداده انـد 

بـه  دوبـاره  آزادشده ی شـان  زندانیـان  اکرثیـت  کـه 

برگشـته اند. جنـگ  میـدان 

پیش رشط هـای  دلیـل  بـه  کـه  افـزود  رسوردانـش، 

پـای  گـروه  ایـن  حارضنشـدن  و  طالبـان  تـازه ی 

بـه  نحـوی  بـه  دوحـه  در  فعلـی  رونـد  میزگفت وگـو، 

بن بسـت رسـیده اسـت. بـا ایـن حـال آقـای دانـش 

عالـی  شـورای  و  حکومـت  رهـری  کـه  کـرد  تأکیـد 

مصالحـه ی ملی بـه اعضای هیئـت گفت وگوکننده ی 

دولـت هدایـت داده کـه در دوحـه مباننـد و آمادگـی  

باشـند. داشـته  را  گفت وگـو 

از  دیگری  بخش  در  ریاست جمهوری  دوم  معاون 

صحبت های خود، برقراری حکومت موقت را غیرقابل 

رشایطی  در  موقت  حکومت   « گفت:  و  خواند  قبول 

امروز  باشیم.  رسیده  نظام  فروپاشی  به  ما  که  است 

و تحکیم وحدت ملی یک  انسجام سیاسی  و  حفظ 

نیاز اساسی است. هر نوع شکاف اجتامعی، سیاسی 

و قومی از جنگ کرده هم برای ما خطرناک تر است. 

کشورما در رساشیبی سقوط قرار خواهد گرفت.«

آقای دانش، همچنان تأکید کرد که اگر روند صلح 

به انحالل نظام منجر شود، صلح واقعی را به همراه 

به معنای  نظام کنونی  انحالل  زیرا  نخواهد داشت، 

این است که مردم امارت اسالمی طالبان را بپذیرند 

که این قابل قبول هیچ شهروند افغانستان نیست.

گفت وگوهای  که  است  گفته  حالی  در  دانش  رسور 

صلح افغانستان در دوحه به بن بست خورده که دور 

دوم این روند، یک ماه و 11 روز پیش در قطر آغاز 

شد؛ اما در این مدت، هیچ نشست رسمی ای میان 

دو طرف برگزار نشده است.
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خبرونه

ښوونکي او مامورین: د خپل حق په 
ترالسه کولو کې قربانۍ ته چمتو یو

د معاشونو د یوشان کېدو د غوښتنې په لړ کې د غونډو بهیر د هېواد ډېر 

شمريو والیتونو غځیدلی دی. د جمعې په ورځ هم د هېواد په یو شمېر 

والیتونو کې د ښوونکو او ملکي خدمتونو د معاشونو د یو شان کېدو په 

مالتړ غونډې او الریونونه وشول.

بغالن  کاپیسا،  غور،  بادغیس،  هلمند،  خوست،  پروان،  په  غونډې  دا   

والیتونو او د کابل والیت په ځینې شاميل ولسوالیوکې جوړې شوې وې. 

د غونډو ګډونوالو د دولتي مامورینو د معاشونو په یوشان کیدو ټینګار 

وکړ او په دې برخه کې یې د وليس جرګې له دریځ څخه مالتړ وښود.

 د معاشونو د یو شان کیدو غوښتنې له نیژدې یوې میاشتې را په دیخوا 

یوه رسارسي موضوع  په  دا غوښتنه  داسې ښکاري چې  پيل شوې، خو 

بدلیږي. د دې غونډو په لړ کې د وینا والو غوښتنې او وړاندیزونو یو 

شان او د ښوونکو او ملکي خدمتونو د مامورینو په معاشونو کې برابري، 

توازن او عدالت په پام کې نیول دي.

د پروان والیت په مرکز چاریکارښار کې د یوې غونډې ګډونوالو ګوت 

نو  کړي  ونه  پام  ورته  او  وري  وانه  غږ  دا  دولت  که  وکړه چې  څنډنه 

راتلونکو ورځو کې به پراخ مدين حرکتونه وګوري.

غونډې د یوه پریکړه لیک په خپرولو رسه د دولتي مامورینو د معاشونو 

د یوشان کولو غوښتنه وکړه.

په  وده  او  پرمختګ  برشي  هیواد  یوه  د  وویل:»  ګډونوالو  غونډې  د 

باکیفیته معارف پورې تړلې ده، په داسې حال کې چې په افغانستان کې 

ښوونکوپه هرډول رشایطو کې خپل مسوولیت په غوره بڼه رسته رسولی، 

خو ډېرکلونه کیږي چې دوی ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې.«

نړۍ  د  رسه  افغانستان  له  دېخوا  په  را  کلونو  څو  تېرو  له  وویل  دوی 

له خوا خورا ډېرې مرستې وشوې، خو د ښوونکو او ملکي خدمتونو د 

کارمندانو د معاشونو او ښې حکومتولۍ په برخه کې کوم د پام وړ کار 

نه دی شوی چې له امله یې ښوونکي او د ملکي خدمتونو مامورین له 

ګڼو ستونزو رسه مخ دي.

 د غونډې وینا والو وویل چې د دوی حرکت په ګوم ګوند او یا سیايس 

سازمان پورې تړلی نه دی، بلکې د ښوونکو او مامورینو د غږ پورته کول 

دي، څو په حق کې یې عدالت تامین يش.

ګډونوالو د یوه پریکړه لیک په خپرولو رسه  د معاشونو د یو شان کولو 

په برخه کې د وليس جرګې له دریځ څخه په مالتړ رسه له حکومت څخه 

پنځه غوښتنې کړې دي.

پرېکړه لیک وایي :» زموږ قلموالو او د راتلونکو نسلونو د روزونکو دا 

اقدام  په هیڅ صورت د دولت او ولسمرشغني پروړاندې درېدل نه دي، 

بلکې د وليس جرګې د طرحې او پرېکړې څخه مالتړ اعالنوو.«

پرېکړه لیک وایي د ښوونکو او ملکي خدمتونو د مامورینو په معاشونو 

او ښه  او توازن راوستل د وليس جرګې د غړو یوه پرځای  کې زیاتوايل 

پرېکړه ده» هغه کسان چې د دې طرحې مخالفت کوي تېروتنه کوي 

او  به لوی لوی خوځښتونه وګوري، ښوونکي  په راتلونکو ورځو کې  او 

او  قربانۍ  هرډول  موخه  په  کولو  ترالسه  د  حقونو  خپلو  د  مامورین 

رسښندنې ته چمتو دي.«

پرېکړه لیک غوښتنه کړې چې په ۲۱ ، ۲۲ او نورو کودونو کې چې د 

دوی په وینا بېځایه لګول کیږي دې بدلون راوستل يش  او دا پیسې دې 

د ښوونکو او د ملکي خدمتونو د مامورینو پر معاشونو ورزیايت يش،  د 

دوی په وینا په دې رسه به هم به د بېځایه لګښتونو مخه نیول شوې وي 

او هم به ټولنیزعدالت ټینګښت موندلی وي.

د غونډې ګډونوالو ګوت څنډنه کړې چې د معاشونو د یوشان کولو او 

ډېرولو په برخه کې یې که غوښتنې او وړاندیزونه ونه منل يش، په پراخو 

مدين اعتصابونو به الس پورې کړي.

 په پروان کې د دې غونډې ګډونوالو ټینګار کړی چې ټول راټول شوي 

کسان ښوونکي او مامورین دي او دوی  د ۱۴۰۰ مايل کال د بودجې په 

طرحه کې  د وليس جرګې د مايل او بودجې کمیسیون او په تېره بیا د 

وليس جرګې د رییس میررحامن رحامين له دریځ او تصمیم څخه مالتړ 

اعالنوي.

هغه  له  غوښتنې  ډېروايل  د  معاشونو  د  مامورینو  ملکي  او  ښوونکو  د 

وروسته جدي رنګ خپل کړ چې وليس جرګې د حکومت د ۱۴۰۰ مايل 

کال بودجې طرحه رد کړه. وليس جرګې د خپل دې کار المل د دولتي 

یې  له حکومت  او  و  بليل  راوستل  توازن  د  کې  معاشونو  په  مامورینو 

غوښتي و چې دې ته په پام رسه له رسه د بودجې سند جوړ او د تصویب 

په موخه دغې جرګې ته ولیږي.

خو ولسمرشغني په دې اړه په غربګون کې ویيل چې پارملان د حکومت 

ځای نه يش نیوالی او اسايس قانون روښانه کړې چې د بودجې چمتو کول 

او پلې کول د اجرایي قوې مسوولیت دی نه دې پارملان. 

ولسمرش ټینګار کړی و چې پارملان کوالی يش بودجه تایید او یا رد کړي، 

خو حکومت په سلیقوي توګه په هغه کې د میلیاردونو افغانیو د ډیرولو 

وس نه لري.

سرور دانش: گفت وگوهای صلح در دوحه به بن بست رسیده است

محمد محقق: جنگ جویان طالب برای تمرینات نظامی در پاکستان به سر می برند

سفارت امریکا در کابل خواستار متوقف شدن فساد در افغانستان شد

گزارشگران بدون مرز: حمله به رسانه ها و خبرنگاران مصداق جنایت جنگی است

دو نفر در پپیوند به اختطاف عبدالرئوف بازداشت شدند

خبرهای داخلی
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بین  ترس  ایجاد  به  که  کشتارهایی  شد؛  خواهد  بسته 

است  طالبان  نفع  به  که  ترسی  می انجامد؛  عامه  افکار 

بی باورتر  موجود  وضعیت  و  حکومت  به  مردم  هرقدر  و 

شوند، به این گروه کمک می کند به هدف شان نزدیک تر 

شوند.

مورد  در  امریکا  موضع  تغییر  دلیل  به  ظاهراً  طالبان 

توافق نامه ی قطر، برای رسیدن به قدرت از طریق صلح 

به بن بست خورده اند؛ بن بستی که به باور این گروه، با 

افزایش خشونت و ایجاد فشار بیشرت بر دولت، می تواند 

کند.  قبول خواست هایش  به  راضی  را  دولت  و  بشکند 

انفجارهای پیهم این روزها در کابل، بیان گر تالش این 

گروه برای منایش قدرت است و به مردم و دولت هشدار 

سال بدی را می دهد؛ سالی که با برگشنت رسبازان این 

گروه از رخصتی زمستانی به میدان نرد آغاز می شود. 

و  خشونت آمیز  پاسخ  کرد،  خواهد  بدتر  را  وضع  آن چه 

مقابله به مثل دولت به طالبان خواهد بود؛ خشونت هایی 

به دلیل نفرتی  افکار عامه  از  امتیاز گرفنت  برای  دولت 

که از گروه های تروریستی دارند، به کار خواهد گرفت

دولت  که  مهره ای  برود،  پیش  هم چنان  وضع  اگر 

نشان  و  شهرها  بر  محدودیت   ایجاد  برای  آن  از 

استفاده  تروریستی  گروه های  به  عکس العمل  دادن 

پیشینه ی  که  کسی  است.  صالح  امرالله  کرد،  خواهد 

استخباراتی و عملیاتی داشته و ظاهراً تاکنون نتوانسته 

در بیان موضع خود بااحتیاط عمل کند. طرح موضوع 

اعدام زندانیان تروریستی از سوی وی که در جایگاه دوم 

قدرت سیاسی در افغانستان قرار دارد، با آن که ترفندی 

بود برای جا دادن خودش در افکار عامه با استفاده از 

دارند؛  تروریستی  گروه های  از  مردم  که  نفرتی  و  خشم 

از  استفاده  به  مجبور  دولت  که  کرد  روشن  را  این  اما 

روش های تازه ای شده است.

تصمیم های  گرفنت  به  که  کسی  صالح،  از  استفاده 

صبح  نیم  و  شش  جلسات  در  احساساتی  و  تبلیغاتی 

مشهور شده، برای دولت فرصت خوبی است. از یک سو، 

ارگ او را از دخالت در بازی های کالن سیاسی دو نگه 

توان  دولت،  اجرایی  مهره ی  این  سویی،  از  و  می دارد 

تصمیم های  کردن  پیاده  برای  و  دارد  نظامی  عملیاتی 

استفاده  نظامی  قوت  از  مردم  مخالفت  با  حتا  دولت، 

خواهد کرد. 

گرفنت  به  مجبور  دولت  می گوید  صالح  آقای  این که 

تصمیم های دشوار و وضع محدودیت های شدید خواهد 

شد، توجیه ماموریتی است که ممکن به او سپرده شود؛ 

با  جنگ  وارد  را  استخباراتی  مأمور  یک  که  مأموریتی 

گروه های  از  آن  تفکیک  که  تروریزمی  می کند؛  تروریزم 

جرمی و مواد مخدر دشوار است. هر روز در هر گوشه ای 

از کابل، انفجار می شود؛ انفجارهایی که روشن نیست 

از سوی گروه های تروریستی انجام می شود یا گروه های 

جرمی شهری به دلیل مشکالت شان با دولت و تضعیف 

دولت، دست به انجام چنین واکنش هایی می زنند.

بازی  وارد  این  از  بیشرت  را  مردم  می تواند  وضع،  این 

که  مردمی  کند؛  جنگ  سمت  دو  در  سیاست مدران 

مقاصد  به  طالبان  رهران  رسیدن  برای  آن  از  عده ای 

حفظ  برای  عده ای  می شوند،  کشته  سیاسی شان 

بازیگران ظاهراً نظام جمهوری و باقی بدون دخالت در 

هیچ سمتی، در شهرها سالخی می شوند. 

از  برخی  به  ندادن  تن  یا  جمهوری  از  دفاع  این که 

خواست های طالبان که از آن جمله ممکن ایجاد دولت 

گ تا مهره ی اجرایی ر تی ا صالح؛ از مهره ی تبلیغا

تحلیل

زاهد مصطفا

زنجیره  این سو،  به  ماه  از چند  که  امرالله صالح، کسی 

انداخته،  راه  را  صبح  نیم  و  شش  عملیاتی-تبلیغاتی 

از  است  ممکن  گفته  زنجیره،  این  گزارش  آخرین  در 

تاکسی ران ها بخواهیم سواری های شان را تالشی بدنی 

کنند. او، هم چنان از احتامل وضع محدودیت هایی در 

دشوار  آن  تحمل  مردم  برای  ممکن  که  داده  شهر خر 

حفظ  برای  باید  خواسته  مردم  از  همچنان  وی  باشد. 

امنیت عمومی، با دولت همکاری کنند. 

آقای صالح گفته که برخی از این قواعد، در کشورهای 

دیگری برای حفظ نظم و امنیت عمومی استفاده شده 

که ما تا هنوز راضی به استفاده ی آن نبودیم. آقای صالح 

بدنی  تالشی  کی   را  تاکسی ران ها  که  نکرده  مشخص 

کند و چه محدودیت هایی از طرف دولت وضع خواهد 

شد؛ اما ظاهراً از گفته های وی برمی آید که سال پیش 

رو، سال دشواری برای دولت خواهد بود که با چنگ و 

که  سالی  است؛  چسپیده  جمهوری  حفظ  برای  دندان 

دولت را مجبور به گرفنت تصیم های دشواری می کند.

به خصوص  و  دولت  اخیر  حرف های  و  تصمیم گیری ها 

مبارزه  در  دولت  اجرایی  مهره ی  به عنوان  امرالله صالح 

با تروریزم و جرایم جنایی، به نوعی بیان گر تغییر عملکرد 

در  که  تصمیم هایی  است؛  وضعیت  حفظ  برای  دولت 

وضعیت های حساس از سوی دولت ها روی دست گرفته 

می شود. 

در  تصمیم ها  چنین  گرفنت  دست  روی  می تواند  آن چه 

خشونتی  بینجامد،  وضع  شدن  بدتر  به  را  افغانستان 

برای  تروریستی-  –گروه های  جنگ  طرف  آن  است  که 

رسیدن به رؤیای شان به خرج می دهند. خشونتی که با 

وضع قیود سخت از سوی دولت افزایش خواهد یافت. 

اول  معاون  به عنوان  صالح  آقای  که  زمانی  از 

گروه های  زندانیان  اعدام  موضوع  رییس جمهوری، 

مختلف  انواع  با  آورد، خشونت ها  میان  به  را  تروریستی 

در کابل حتا در فصل زمستان افزایش یافته و این روزها، 

تبدیل  به کابوس مردم کابل  ترورها هدفمند،  و  انفجار 

شده است.

به قواعد سفت و محدودی دست  اگر قرار باشد دولت 

برد و واکنش هایی مانند محاکمه ی زندانیان گروه های 

تروریستی نشان بدهد، گروه های تروریستی که به هیچ 

قاعده ی جنگی ای باور ندارند، قصد آن را از مردم ملکی 

خواهند گرفت. 

بزرگ شهرها،  وسط  بی هدف  کشتارهای  راه اندازی 

کار  به  این گروه های  از سوی  بود که  اقداماتی خواهد 

موقت باشد، به دادن این همه تلفات می ارزد یا نه حتا 

می کنند،  زندگی  نظام  این  چرت  زیر  که  کسانی  برای 

عامه  افکار  موضع گیری  است.  داده  دست  از  معنایش 

بیان گر  پارملان،  سوی  از  موقت  حکومت  طرح  از  پس 

با  که  بی باوری ای  است؛  وضعیت  به  مردم  بی باوری 

به  را  خودش  به نوعی  بازهم  طالبان،  از  ترس  به  توجه 

منایش گذاشته و نشان داده است که حفظ جمهوری، 

خالصه شده است به حفظ موقف سیاسی عده ای بازیگر 

سیاسی که حارض نیستند به هیچ قیمتی از موقف شان 

کنار بروند.

جنگی که پیش رو خواهد بود، جنگ برای برپایی امارت 

اسالمی و یا حفظ جمهوری نیست؛ جنگی است برای 

حفظ قدرت از سوی عده ای در چوکات دولت و رسیدن 

به قدرت از سوی عده ای در رهری طالبان. 

تا چند ماه پیش، ظاهراً احتامل می رفت طالبان از راه 

مذاکره به رؤیای دیرین شان خواهند رسید؛ اما پیروزی 

آنان  حاال،  کرد.  احتامل  از  دور  را  رؤیا  این  بایدن  جو 

متام تالش شان را به خرج خواهند داد تا با کشنت مردم 

بی گناه، وضع را بر دولت و جامعه ی جهانی تنگ کنند و 

متحدان اسرتاتژیک افغانستان ازجمله امریکا را مجبور 

در  که  کنند  مواردی  حفظ  و  مذاکرات  به  برگشنت  به 

رییس جمهوری  و  آن  منایندگان  بین  قطر  توافق نامه ی 

قبلی امریکا به امضا رسیده بود. 

برای طالبان که هر روز رسبازان تازه نفسی به صفوف شان 

انسان قایل نیستند،  ارزشی به جان  می پیوندد و هیچ 

تنها راه رسیدن به قدرت، آوردن فشار الزم از هر طریق 

ممکن به دولت است که ایجاد خشونت بیشرت، اولین و 

کلیدی ترین گزینه ی این گروه است.
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تصمیم گیری ها و حرف های 
اخیر دولت و به خصوص امرالله 

صالح به عنوان مهره ی اجرایی 
دولت در مبارزه با تروریزم و 

جرایم جنایی، به نوعی بیان گر 
تغییر عملکرد دولت برای حفظ 

وضعیت است؛ تصمیم هایی 
که در وضعیت های حساس از 

سوی دولت ها روی دست گرفته 
می شود. 

قـــــاب
قیس عصیان
عــــکاس
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